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1 Sammanfattning  
I	detta	uppdrag	har	Calluna	AB	utfört	en	naturvärdesinventering	(NVI)	enligt	SIS	standard	av	
området	Landvetter	södra	i	Härryda	kommun.	Inventeringen	utfördes	på	fältnivå,	med	
detaljeringsgrad	översikt	och	tillägget	”Generellt	biotopskydd”.	I	uppdraget	ingick	också	att	
inventeringen	ska	vara	kompatibel	med	Härryda	kommuns	kommunövergripande	
naturvårdsplan.	Området	Landvetter	södra	är	ca	1400	ha	stort	och	utpekat	som	
utvecklingsområde	i	kommunens	översiktsplan.	Denna	inventering	är	en	del	i	arbetet	med	att	ta	
fram	en	fördjupad	översiktsplan	som	syftar	till	att	möjliggöra	utbyggnaden	av	ett	nytt	samhälle.		

Naturen	i	området	består	främst	av	oexploaterad	skogsmark	men	mindre	sjöar,	myrmarker	
samt	enstaka	betesmarker	förekommer	också.	Skogsmarken	domineras	av	barrträd,	både	i	form	
av	ren	produktionsskog	samt	mer	naturskogsartade	miljöer	med	stort	lövinslag	och/eller	
förekomst	av	äldre	träd.	Området	är	välinventerat	och	det	finns	ett	mycket	stort	underlag	med	
information	om	naturvärden	i	området.	Vid	inventeringen	avgränsades	totalt	90	
naturvärdesobjekt	och	1	landskapsobjekt.	Ett	objekt	med	naturvärdesklass	1	(högsta	
naturvärde),	24	objekt	med	naturvärdesklass	2	(högt	naturvärde)	och	65	objekt	med	
naturvärdesklass	3	(påtagligt	naturvärde).	Delar	av	området	utgör	mycket	gynnsamma	miljöer	
för	både	insekter,	kryptogamer,	kärlväxter	och	fåglar.	De	områden	som	klassats	till	högt	eller	
högsta	naturvärde	utgörs	av	sjöar	eller	områden	med	naturligt	självföryngrad	skog	med	stort	
inslag	av	lövträd	och	död	ved	samt	områden	med	äldre	barrskog,	ofta	längs	branter	eller	i	
sumpskogsmiljöer.	De	objekt	som	klassats	till	påtagligt	naturvärde	utgörs	till	största	delen	av	
myrar,	som	är	naturliga	opåverkade	miljöer	men	med	mindre	förekomst	av	naturvårdsarter.	
Klassningen	av	några	områden	är	preliminär	då	en	inventering	av	t.ex.	insekter	eller	
bottenfauna	i	vattendrag	och	sjöar	skulle	kunna	påverka	klassningen.	Det	landskapsobjekt	som	
avgränsats	innefattar	merparten	av	de	högre	klassade	naturvärdesobjekten	och	innehåller	ett	
stort	antal	biotopkvalitéer	och	naturvårdsarter.	Det	täcker	till	stor	del	det	område	som	brann	
1925,	som	innehåller	naturligt	självföryngrad	skog	med	stor	andel	lövträd	och	död	ved.	Objektet	
innehåller	viktiga	livsmiljöer	för	många	arter,	däribland	tjäder.	Landskapsobjektet	bör	klassas	
som	hänsynsnivå	1	enligt	kommunens	naturvårdsplan.	

Inom	inventeringsområdet	registrerades	461	meter	stenmur,	en	åkerholme,	709	meter	
småvatten	(diken)	samt	ett	odlingsröse	i	jordbruksmark	med	generellt	biotopskydd.		

Totalt	har	175	naturvårdsarter	hittats	inom	inventeringsområdet	(utdrag	från	ArtDatabanken	
gav	127	st	och	denna	inventering	48	st).	46	av	naturvårdsarterna	är	rödlistade	och	ett	flertal	av	
dem	är	skogliga	signalarter.	Antalet	signalarter	i	området	antyder	att	här	förekommer	ett	större	
antal	rödlistade	arter	än	vad	som	kunde	hittas	under	Callunas	inventering.	Området	hyser	goda	
förutsättningar	för	ovanliga	kryptogamer	som	kräver	en	jämn	luftfuktighet.	Fågelfaunan	är	
mycket	värdefull	i	området	då	ett	stort	antal	naturvårdsintressanta	arter	har	noterats	varav	
flera	med	häckningskriterie.		

Inom	området	Landvetter	södra	förekommer	36	arter	med	ett	juridiskt	skydd	i	
artskyddsförordningen.	Dessa	är	fördelat	enligt	följande:	17	fågelarter	är	upptagna	i	bilaga	1	till	
fågeldirektivet,	vilket	innebär	att	arterna	har	ett	sådant	unionsintresse	att	särskilda	
skyddsområden	behöver	utses.	Sju	grod-	och	kräldjur	är	fridlysta	varav	en	art	enligt	4	§	och	5	§	i	
artskyddsförordningen	och	resterande	enligt	6	§.	Sju	kärlväxter	är	fridlysta	varav	fyra	enligt	9	§	
och	tre	enligt	8	§	i	artskyddsförordningen.	Fyra	däggdjur	är	fridlysta	enligt	4	§	och	5	§	i	
artskyddsförordningen.	

Inom	inventeringsområdet	så	har	dessutom	25	fågelarter	noterats	som	antingen	är	rödlistade	
eller	har	minskat	i	antal	vilka	därför	prioriteras	inom	skyddsarbetet	(Naturvårdsverket	2009).	
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2 Inledning 

2.1 Vad är en naturvärdesinventering? 
Det	huvudsakliga	syftet	med	en	naturvärdesinventering	(förkortas	NVI)	är	att	beskriva	och	
värdera	naturmiljöer	av	betydelse	för	biologisk	mångfald	inom	ett	avgränsat	område.	
Bedömningen	av	naturvärdet	görs	utifrån	de	två	bedömningsgrunderna	biotop	(typ	av	
naturmiljö)	och	arter.	En	NVI	resulterar	i	avgränsningar	av	områden,	naturvärdesklassningar,	
objektbeskrivningar,	en	artlista	med	naturvårdsarter	och	en	övergripande	rapport.		

En	NVI	kan	utgöra	en	grund	inför	inventeringar	av	andra	miljöaspekter	än	naturmiljö	(t.ex.	
friluftsliv,	kulturmiljö,	geologi,	landskapsbild	och	ekosystemtjänster)	men	bedömningar	av	
sådana	värden	ingår	inte	i	NVI-resultatet.	En	NVI	är	inte	heller	detsamma	som	en	
konsekvensbedömning	eller	en	bedömning	av	biotopers	känslighet	i	förhållande	till	en	planerad	
exploatering	eller	plan.	Naturvärdesinventeringen	omfattar	inte	analys	av	risk	för	att	förbud	
enligt	artskyddsförordningen	kan	föreligga.	En	sådan	analys	görs	inom	en	artskyddsutredning.	
En	NVI	är	dock	ett	användbart	underlag	till	sådana	bedömningar.	

2.2 Bakgrund, förutsättningar och uppdragets syfte  
Naturmiljökonsultföretaget	Calluna	AB	har	av	Härryda	kommun	fått	i	uppdrag	att	göra	en	
naturvärdesinventering	(NVI)	av	området	Landvetter	södra.	Inventeringen	ska	göras	på	fältnivå	
med	detaljeringsgrad	översikt.	Inventeringen	ska	vara	kompatibel	med	kommunens	
kommunövergripande	naturvårdsplan.		

Området	Landvetter	södra	är	utpekat	som	utvecklingsområde	och	på	lång	sikt	i	kommunens	
översiktsplan.	Den	fördjupade	översiktsplanen	syftar	till	att	möjliggöra	utbyggnaden	av	ett	nytt	
samhälle	för	25	000	invånare	och	möjliggöra	för	en	ny	pendeltågsstation	vid	Götalandsbanan	
som	planeras	i	öst-västlig	riktning	tvärs	genom	planområdet.	

Inventeringsområdet	Landvetter	södra	är	beläget	söder	om	Landvetter	tätort	i	Härryda	
kommun	och	omfattar	ett	område	på	ca	1400	ha.	Området	utgörs	i	huvudsak	av	skogsmark	och	
är	idag	oexploaterat,	utöver	områdena	närmast	riksväg	40	och	Eskilsbyvägen.	Området	
avgränsas	i	norr	av	riksväg	40,	i	öster	av	flygbullergränsen	mot	Landvetter	flygplats	
(ungefärligen	Eskilsbyvägen),	i	söder	av	Yxsjön,	Survesjön	och	Skärsjön	och	i	väster	av	Yxsjöns	
naturreservat	och	Landvettersjön.	Planområdet	omfattar	även	ett	område	söder	om	riksväg	40	
mellan	Björrödsmotet	och	Dammtjärnen.	Översikt	och	avgränsningar	av	området	visas	i	figur	1.	
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3 Metod och genomförande av NVI 

3.1 Metodbeskrivning 

Naturvärdesinventering  
Inventeringen	har	utförts	enligt	SIS	standard	SS	199000:2014	”Naturvärdesinventering	
avseende	biologisk	mångfald	(NVI)	–	genomförande,	naturvärdesbedömning	och	redovisning”.	
Metoden	finns	beskriven	i	sin	helhet	i	standarden	(kan	köpas	av	SIS	förlag)	och	en	kortfattad	
metodbeskrivning	finns	i	bilaga	1.	Calluna	AB	är	sedan	december	2017	ackrediterade	av	
SWEDAC	för	NVI	i	stränder	och	terrestra	naturtyper	och	är	det	första	företaget	som	
ackrediterats	för	inventeringar	enligt	denna	standard. Ackrediteringen	innebär	att	Calluna	
kontrolleras	årligen	och	får	visa	att	vi	har	kompetent	personal,	rutiner,	metoder	och	verktyg	för	
att	utföra	NVI	enligt	standarden	med	god	kvalitet.	

I	detta	uppdrag	har	inventeringen	utförts	på	fältnivå	med	detaljeringsgrad	översikt	vilket	
innebär	att	den	minsta	obligatoriska	karteringsenheten	är	1	ha	eller	för	linjeformade	objekt	100	
m.	Inventeringen	har	utförts	med	de	tillägg	enligt	standarden	som	redovisas	i	tabell	1	nedan.		

Inventeringsområdet	har	avgränsats	av	beställaren	till	ett	område	som	omfattar	ca	1400	hektar.		
Inventeringen	är	en	del	i	Härryda	kommuns	arbete	med	att	ta	fram	en	fördjupad	detaljplan	för	
Landvetter	södra	i	Landvetter.	Avgränsningen	och	en	översiktlig	karta	visas	i	figur	1.	

	
Figur 1. Översiktskarta och avgränsning av inventeringsområdet. 
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Förstudien	omfattade	genomgång	av	tidigare	underlag	enligt	tabell	2.		

Benämningar	av	arter	följer	Dyntaxa	(Dyntaxa,	2016)	så	långt	det	är	möjligt.	De	egna	
naturvårdsarter	som	har	använts	vid	naturvärdesbedömningarna	redovisas	och	motiveras	i	
bilaga	3.		

Tabell 1. De definierade tillägg som har markerats med X är de som har beställts och utförts i detta uppdrag. 
Metod och genomförande för beställda tillägg beskrivs separat.  

Best. Möjliga tillägg till NVI Best. Möjliga tillägg till NVI 

 Naturvärdesklass 4  Kartering av Natura 2000-naturtyp 

 Generellt biotopskydd  Detaljerad redovisning av artförekomst 

 Värdeelement  Fördjupad artinventering 

	

Tillägg: Generellt biotopskydd 
Beställningen	omfattar	hela	inventeringsområdet.	Förekomst	av	generella	biotopskydd	i	
jordbrukslandskapet	har	registrerats	med	koordinater	och	beskrivning.		

Härryda kommuns naturvårdsplan 
Härryda	kommun	antog	2012	en	naturvårdsplan	som	bland	annat	beskriver	värdefulla	
naturområden	i	kommunen.	Det	aktuella	inventeringsområden	innehåller	flera	sådana	
beskrivna	objekt,	som	i	naturvårdsplanen	klassas	enligt	fyra	hänsynsnivåer	1-4,	där	1	är	högsta	
värdet.	Denna	klassning	med	hänsynsnivåer	går	ej	att	koppla	direkt	till	naturvärdesklasser	i	en	
naturvärdesinventering.	Däremot	kan	resultatet	av	en	NVI	användas	som	underlag	och	stöd	för	
att	diskutera	om	kommunens	hänsynsnivåer	stämmer	i	de	aktuella	objekten,	eller	bör	klassas	
om.		

3.2 Utförande personal och tidpunkt för arbetet  
Arbete	med	flygbildstolkning,	och	analys	av	GIS-underlag	och	artutdrag	utfördes	av	Andreas	
Souropetsis	från	Calluna	AB.	Fältinventering	och	naturvärdesbedömning	utfördes	av	ekologerna	
Erik	Edvardsson	och	Jonas	Mattson	från	Calluna	AB.		

Inventeringen	utfördes	mellan	juni	och	oktober	2018.	Inventering	enligt	tillägget	generellt	
biotopskydd	utfördes	samtidigt	som	övriga	inventeringar.		

3.3 Informationskällor och referenslitteratur 
Vid	naturvärdesinventeringen	har	ett	stort	antal	informationskällor	genomsökts	efter	
information	om	tidigare	kända	naturvärden	i	området	eller	områden	som	är	skyddade	enligt	7	
kap	miljöbalken.	De	källor	som	anges	i	tabell	2	innehåller	information	som	har	använts	som	
underlag	vid	bedömningar	och	avgränsningar.		

Calluna	har	begärt	och	erhållit	utdrag	av	skyddsklassade	observationer1	från	ArtDatabanken.	
Information	om	artfynd	och	produktion	av	kartor	med	fynduppgifter	följer	ArtDatabankens	
regler	för	sekretess	och	rumslig	diffusering.		

																																																													
1 Skyddsklassade observationer innebär att fynduppgifter för specifika arter döljs eller diffuseras i varierande grad 
antingen för att skydda dem mot olika hot, eller för att uppgiftslämnaren begärt att observationen ska döljas. 
Fynduppgifter för skyddsklassade observationer visas inte öppet för allmänheten.  
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Utöver	de	källor	som	redovisas	i	tabell	2	finns	ett	omfattande	material	från	området	i	form	av	
tidigare	inventeringar.	Bland	dessa	kan	nämnas	tidigare	gjorda	naturvärdesinventeringar,	
kommunens	egna	naturvårdsplan	samt	uppgifter	och	inventeringar	gjorda	av	Göteborgs	
ornitologiska	förening	och	Härryda	naturskyddsförening.	Samtliga	informationskällor	som	
använts	redovisas	i	avsnittet	Referenser	samt	i	bilaga	4.	

Som	stöd	vid	naturvärdesbedömning	har	SIS-standarden	använts,	samt	den	referenslitteratur	
som	hänvisas	till	i	rapportens	text	och	i	avsnittet	Referenser.		

Tabell 2. De informationskällor som användes som underlag vid eftersök av information för att kontrollera om det 
finns tidigare kända naturvärden eller områden skyddade enligt 7 kap miljöbalken i området.  

3.4 GIS och fältdatafångst 
Fältdatafångsten	har	gjorts	i	ESRI:s	fältapplikation	Collector	på	en	smartphone	eller	surfplatta.	
Lägesnoggrannheten	för	dessa	enheter	är	2	meter.		

																																																													
2 Naturvårdsart är ett begrepp inom NVI-standarden. Med naturvårdsart avses skyddade arter, signalarter, rödlistade arter och 
typiska arter i Natura 2000 naturtyp. 

Beskrivning Källa Kommentarer 

Naturvårdsarter2 – utdrag från databaserna Artportalen och 
Analysportalen, med artförekomster av naturvårdsarter som 
har rapporterats in till systemet 

ArtDatabanken Utdrag gjordes den 
20180612 och sökningen 
begränsades till 
tidsperioden 1990 - 2018. 
Utsökningsområdet 
omfattade 
inventeringsområdet. 

Skyddsklassade observationer – skyddsklassningen berör 
främst vissa rovfåglar, orkidéer och fynd som rapportören 
önskar ska vara dolda och utdrag inhämtas direkt från 
ArtDatabanken 

ArtDatabanken Utdrag gjordes den 
20180612 

Naturvårdsavtal – tidsbestämt skyddade områden som t.ex. 
är beroende av skötsel för att bevara naturvärden eller där 
naturvärdena gynnas bäst av fri utveckling utan skogsbruk, 
avtalstiden kan vara 1–50 år 

GIS-skikt, 
Skogsstyrelsen 

Utdrag gjordes den 
20180612 

Nyckelbiotoper och naturvärden – naturvärden 
inventerade av Skogsstyrelsen på småskogsbrukets mark 
samt från skogsbolags och större markägares egna 
inventeringar 

GIS-skikt, 
Skogsstyrelsen 

Utdrag gjordes den 
20180612  

Sumpskogar – skogsklädd våtmark, inventerade av 
Skogsstyrelsen 

GIS-skikt, 
Skogsstyrelsen 

Utdrag gjordes den 
20180612 

Natura 2000-områden – naturtypskarta med kartering av 
Natura 2000-naturtyper, för de naturtyper som ingår i EU:s 
Art- och habitatdirektiv, bilaga 1 (EEG 92/443) samt ett urval 
av andra naturtyper 

GIS-skikt, 
Naturvårdsverket 

Utdrag gjordes den 
20180612 

Naturreservat – skyddade områden med syfte att bevara 
biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer 
eller tillgodose behov av områden för friluftslivet 

GIS-skikt, 
Naturvårdsverket 

Utdrag gjordes den 
20180612 

RAMSAR-områden –område med internationellt värdefulla 
våtmarker skyddade av Ramsarkonventionen 

GIS-skikt, 
Naturvårdsverket  

Utdrag gjordes den 
20180612 

Skyddsvärda träd – Trädportalen ArtDatabanken Utdrag gjordes den 
20180612 
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Fältdatafångsten	görs	vanligen	i	offline-läge	och	synkroniseras	efter	varje	fältdag	till	den	
molnbaserade	plattformen	ArcGIS-online	erhållen	av	ESRI.	Slutligen	exporteras	fältdata	för	
slutredigering	i	desktop-GIS.	Fältpersonalen	gör	sina	redigeringar	antingen	i	ArcGIS-online	eller	
efter	export	i	desktop-GIS.	Den	geodatabas	som	Calluna	använder	i	Collector	har	de	attribut	som	
specificeras	i	SIS	standard	199000.		

GIS-skikt	med	naturvärdesobjekt,	landskapsobjekt	och	biotopskyddsobjekt	från	inventeringen	
har	upprättats.	Till	GIS-skikten	finns	även	tillhörande	metadatablad	med	bland	annat	
beskrivningar	av	attributdata.	Dessa	har	levererats	till	beställaren.		

4 Resultat 

4.1 Allmän beskrivning av inventeringsområdet  
Norra	delen	av	inventeringsområdet,	närmast	riksväg	40	är	redan	exploaterat	i	form	av	södra	
delen	av	Landvetter	samhälle	och	utgörs	framförallt	av	villabostäder.	Detsamma	gäller	området	i	
anslutning	till	Eskilsbyvägen	i	form	av	Björröds	industriområde	och	Björröds	samhälle.	Härifrån	
sträcker	sig	även	en	större	kraftledningsgata	genom	området	i	sydvästlig	riktning.	I	nordöstra	
delen	av	inventeringsområdet	finns	en	del	jordbruksmark,	främst	i	form	av	mindre	beteshagar.	I	
övrigt	utgörs	naturmiljön	av	oexploaterad	skogsmark,	och	det	är	denna	naturtyp	som	utgör	den	
absoluta	merparten	av	området.	Bitvis	är	området	ganska	kuperat	och	kan	ibland	vara	
svårframkomligt.	Skogsmarken	domineras	av	barrträd,	både	i	form	av	granskog,	tallskog	samt	
barrblandskog	med	inslag	av	löv.	En	skogsbrand	härjade	i	områdets	södra	del	1925,	varefter	
skogen	fått	växa	upp	genom	naturlig	föryngring,	vilket	bitvis	har	skapat	lövbrännor	med	stor	
andel	uppvuxen	asp	och	björk.	Stora	delar	av	skogsmarken	är	påverkad	av	skogsbruk	i	varierad	
skala,	men	det	finns	en	del	naturskogsartade	miljöer.	Bitvis	har	området	ett	ganska	stort	inslag	
av	mindre	myrmarker,	fattigkärr	och	sumpskogar,	framförallt	i	de	södra	delarna.	
Inventeringsområdet	innefattar	även	vattendraget	Mölndalsån,	med	biflödet	Björrödsbäcken	
samt	enstaka	mindre	sjöar.		

4.2 Skyddad natur och övrig känd kunskap om området  
Området	är	välinventerat	och	det	finns	ett	mycket	stort	underlag	med	information	om	
naturvärden	i	området.	I	bilaga	4	samt	under	Referenser	redovisas	den	information	som	funnits	
sedan	tidigare.	Det	ska	dock	nämnas	att	för	att	få	en	bra	bild	över	tidigare	kända	naturvärden	
behövs	tillgång	till	GIS-skikt,	där	man	kan	tända	och	släcka	lager,	eftersom	omfattningen	av	
materialet	blir	oöverskådligt	i	exporterade	kartor.			

Vad	gäller	det	omgivande	landskapet	så	angränsar	delar	av	inventeringsområdet	till	Yxsjöns	
naturreservat	i	väster	som	även	innefattar	en	större	nyckelbiotop.		

Flera	ytor	är	sedan	tidigare	naturvärdesklassade	som	klass	3-,	klass	2-	och	klass	1-objekt	och	
beskrivna	i	rapporter	(BioDivers	2015,	Ecocom	2017a-b,	Trafikverket	2015).	Detta	i	enlighet	
med	SIS	standard	SS	199000:2014	”Naturvärdesinventering	avseende	biologisk	mångfald	(NVI)	
–	genomförande,	naturvärdesbedömning	och	redovisning”.	Ett	antal	sumpskogar	och	
nyckelbiotoper	är	också	sedan	tidigare	utpekade	inom	området.	Göteborgs	ornitologiska	
Förening	har	under	åren	genomfört	olika	inventeringar	i	området	vilket	resulterat	i	ett	flertal	
utpekade	ytor	som	är	värdefulla	för	fågelfaunan.	På	grund	av	flera	av	fågelarternas	
skyddsklassning	redovisas	de	inte	i	kartform	i	denna	rapport. 	

	
	Stora	ytor	är	utpekade	av	kommunen	

som	hänsynsklass	1-4,	främst	i	den	västra	delen	av	området.		
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Utöver	de	naturvårdsarter	som	påträffades	under	Callunas	inventering	så	finns	det	ytterligare	
ett	stort	antal	arter	registrerade	sedan	tidigare	hos	ArtDatabanken.	Samtliga	naturvårdsarter	
redovisas	i	bilaga	3.	Arterna	diskuteras	vidare	under	”Naturvårdsarter”	och	även	under	
”Diskussion”.	

	
Figur 2. Bilder från inventeringsområdet. Överst självföryngrad skog med naturskogskaraktär och stort lövinslag 
samt signalarten rävticka. Nederst äldre sumpskog med högstubbe med bohål samt signalarten skuggmossa.  
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4.3 Naturvärdesinventeringens resultat 
Vid	inventeringen	avgränsades	totalt	90	områden	med	klassning	som	naturvärdesobjekt,	
fördelade	enligt:		

• 1	objekt	med	naturvärdesklass	1	högsta	naturvärde		

• 25	objekt	med	naturvärdesklass	2	högt	naturvärde			

• 64	objekt	med	naturvärdesklass	3	påtagligt	naturvärde	

• 1	landskapsobjekt	

24	av	objekten	är	linjeobjekt	i	form	av	mindre	vattendrag	samt	ett	större	vattendrag,	och	
samtliga	övriga	utgörs	av	ytobjekt.	I	32	objekt	är	klassningen	preliminär	då	en	inventering	av	
t.ex.	sötvattensmiljön	och	bottenfaunan	skulle	kunna	påverka	klassningen.	Samtliga	objekt	med	
preliminär	bedömning	redovisas	i	tabell	3.		

Miljöerna	utanför	de	klassade	områdena	är	s.k.	övrigt	område	och	har	antingen	inte	uppnått	
lägsta	naturvärdesklass	för	denna	inventering	eller	så	är	de	mindre	än	minsta	karteringsenhet	
inom	ramen	för	inventeringens	beställda	detaljeringsgrad.		

Under	Callunas	inventering	har	48	olika	naturvårdsarter	hittats	i	inventeringsområdet.		

Naturvärdesobjekt  
Naturvärdesobjekten	visas	i	kartorna	i	figur	3-5.	I	bilaga	2	finns	objektbeskrivningar	för	de	
naturvärdesklassade	områdena.	I	objektkatalogen	framgår	motiven	till	naturvärdesklassningen	
och	där	finns	även	representativa	bilder	till	objekten.		

De	identifierade	naturvärdesobjekten	i	området	utgörs	av	myrar,	sumpskogar,	
naturskogsmiljöer	med	stor	andel	äldre	träd	eller	död	ved,	exempelvis	längs	branter	och	
sluttningar	samt	självföryngrad	skog	och	lövbrännor	efter	den	brand	som	härjade	i	området	
1925.		

De	myrar	som	avgränsats	utgörs	främst	av	fattigkärr,	både	i	form	av	öppna	myrar	varav	vissa	
med	mindre	myrsjöar,	samt	skogbevuxna	myrar	med	framförallt	äldre	tall.	Här	är	naturvärdet	
framförallt	knutet	till	objektens	naturlighet,	opåverkade	hydrologi,	variation	i	fuktighet	samt	
förekomsten	av	äldre	tallar	och	död	ved.	I	sänkor	och	längs	bäckdråg	finns	en	del	avgränsade	
sumpskogar,	främst	med	äldre	gran	och	rikligt	med	död	ved	i	olika	nedbrytningsstadier.	
Liknande	skog	finns	längs	en	del	branter	och	sluttningar,	ofta	nordvända,	där	den	skuggiga	
miljön	och	goda	förekomsten	av	substrat	som	död	ved,	block	och	lodytor	utgör	en	bra	biotop	för	
olika	arter	av	mossor	och	vedsvampar.	I	områdets	norra	del	finns	även	några	ytor	med	äldre	
tallskog	med	inslag	av	framförallt	ek.	

En	relativt	stor	yta	i	inventeringsområdets	södra	del	drabbades	1925	av	en	skogsbrand.	
Merparten	av	de	brända	träden	togs	bort,	men	sedan	har	skogen	fått	växa	upp	genom	
självföryngring	och	utan	påverkan	från	skogsbruk.	Det	har	resulterat	i	en	senvuxen,	varierad,	
flerskiktad	skog	som	bitvis	har	ett	stort	lövinslag	i	form	av	uppvuxen	asp	och	björk.	Delar	av	
detta	brandområde	utgörs	dessutom	av	hällmarker	vilken	ger	en	öppen	och	varierad	skog	som	
är	utmärkt	livsmiljö	för	fågelarter	som	t.ex.	tjäder	och	nattskärra.	Då	brand	är	en	naturlig	
störningsprocess	räknas	den	uppväxande	självföryngrade	skogen	som	skog	med	
naturskogskaraktär,	trots	ett	relativt	tidigt	succesionsstadie.	En	sådan	skog	ingår	i	Natura	2000	
naturtypen	västlig	taiga	(9010),	som	är	en	hotad	naturtyp,	vilket	enligt	standarden	för	NVI	ger	
högt	biotopvärde.		

Flera	av	de	högre	klassade	områdena	utgörs	av	näringsfattiga	sjöar	samt	vattendrag	som	t.ex.		
Mölndalsån	och	dess	biflöde	Björrödsbäcken.	Opåverkade,	naturliga	sötvattensmiljöer	har	alltid	
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högt	eller	påtagligt	biotopvärde	men	bedömningen	för	dessa	objekt	är	preliminär	då	
vattenmiljön	inte	undersökts	noggrannare.		

I	norra	delen	av	inventeringsområdet	finns	även	lite	jordbruksmark.	Här	har	ett	par	
betesmarker	avgränsats	där	det	funnits	hävdgynnade	ängs-	och	hagmarksväxter.	Det	finns	också	
objekt	som	klassats	som	generella	biotopskydd,	t.ex.	stengärdsgårdar	och	öppna	diken.	

Karaktären	hos	de	områden	som	bedömts	ha	lågt	naturvärde	kan	generellt	beskrivas	som	
skogsmark	av	en	mer	ensartad	karaktär	eller	rena	planterade	skogsområden	eller	ungskogar	
präglade	av	skogsbruket,	samt	områden	kring	bebyggelse	vid	Landvetter	och	Björröds	samhälle.	
Vissa	områden	kan	också	ha	varit	för	små	för	att	avgränsas	enligt	inventeringens	
detaljeringsnivå	eller	områden	som	har	ett	visst	biotopvärde	med	där	naturvårdsarter	saknas	
eller	är	mer	sparsamma.	

Naturvårdsarter  
Vid	Callunas	inventering	noterades	48	naturvårdsarter.	Utsök	från	ArtDatabankens	databaser,	
samt	uppgifter	från	Göteborgs	ornitologiska	förening	samt	Härryda	naturskyddsföreningen	
visar	att	det	tidigare	registrerats	ytterligare	127	naturvårdsarter	inom	inventeringsområdets	
avgränsning.	Naturvårdsarterna	redovisas	i	bilaga	6-8.	

Bland	naturvårdsarterna	som	hittades	vid	Callunas	inventering	kan	särskilt	nämnas	svampen	
rävticka,	som	är	en	god	signalart	som	främst	förekommer	på	död	ved	av	asp,	något	som	
förekommer	rikligt	inom	områdets	lövbrännor.	46	rödlistade	arter	har	noterats	inom	området,	
varav	sex	av	Calluna	och	resten	(40	st)	från	ArtDatabanken.		

Inom	området	har	det	hittats	arter	eller	livsmiljöer	för	arter	som	har	ett	juridiskt	skydd.	Om	
dessa	riskerar	att	påverkas	negativt	av	exploateringar	kan	förbud	utlösas	enligt	8	kapitlet,	1	§	i	
miljöbalken.	Inom	området	i	Landvetter	södra	förekommer	36	arter	med	ett	juridiskt	skydd	i	
artskyddsförordningen:	

• 17	fågelarter	är	upptagna	i	bilaga	1	till	fågeldirektivet,	vilket	innebär	att	arterna	har	ett	
sådant	unionsintresse	att	särskilda	skyddsområden	behöver	utses.	

• 7	grod-	och	kräldjur	är	fridlysta	varav	en	enligt	4	§	och	5	§	i	artskyddsförordningen	och	
resterande	enligt	6	§.	

• 7	kärlväxter	är	fridlysta	varav	fyra	enligt	9	§	och	tre	enligt	8	§	i	artskyddsförordningen.	

• 4	däggdjur	är	fridlysta	enligt	4	§	och	5	§	i	artskyddsförordningen	

Alla	vilda	fåglar	som	förekommer	naturligt	i	Sverige	är	fridlysta	men	även	om	alla	fågelarter	är	
fridlysta	bör	enligt	Naturvårdsverkets	riktlinjer,	arter	inom	tre	kategorier	prioriteras	i	
skyddsarbetet:	

i) Arter	markerade	med	B	i	bilaga	1	till	artskyddsförordningen,		

ii) Rödlistade	arter	

iii) Sådana	arter	som	uppvisar	en	negativ	trend.	ArtDatabanken	har	på	uppdrag	av	
Naturvårdsverket	preciserat	detta	begrepp	som	att	gälla	de	arter	vars	populationer	
minskat	med	50	%	eller	mer	under	perioden	1975–2005	enligt	uppgifter	om	
populationerna	från	svensk	häckfågeltaxering.	

Inom	inventeringsområdet	så	har	25	fågelarter	noterats	som	antingen	är	rödlistade	eller	har	
minskat	med	50	%	mellan	1975-2005.	

Samtliga	naturvårdsarter	redovisas	mer	utförligt	i	bilaga	3	och	där	finns	även	motiveringar	till	
varför	de	utpekas	som	naturvårdsarter,	deras	juridiska	skydd	samt	en	kortfattad	beskrivning	av	
varje	arts	ekologi.		
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Landskapsobjekt 
I	inventeringen	har	1	landskapsobjekt	avgränsats	(se	figur	3-5).	Ett	landskapsobjekt	är	ett	
komplement	till	naturvärdesobjekten	som	beskriver	naturvärde	ur	landskapsekologisk	
karaktär,	där	landskapets	positiva	betydelse	för	biologisk	mångfald	ger	ett	högre	ekologiskt	
värde	än	naturvärdesobjekten	var	och	ett	för	sig.	Landskapsobjektet	som	avgränsats	i	denna	
inventering	innehåller	ett	stort	antal	biotopkvalitéer	och	naturvårdsarter.	Det	täcker	till	stor	del	
det	område	som	brann	1925,	som	innehåller	naturligt	självföryngrad	skog	med	stor	andel	
lövträd	och	död	ved.	Det	innefattar	även	en	del	myrmarker	samt	skogsområden	med	mer	
produktionsartad	skog.			

Det	är	inom	detta	området	som	merparten	av	de	högre	klassade	naturvärdesobjekten	ligger	och	
det	är	också	denna	del	av	inventeringsområdet	där	det	har	utpekats	höga	naturvärden	i	tidigare	
inventeringar.	Objektet	gränsar	dessutom	till	stora,	sammanhängande	skogsområden	med	höga	
naturvärden	utanför	inventeringsområdet,	som	t.ex.	Yxsjöns	naturreservat.	Många	av	
naturvårdsarterna	som	förekommer	i	detta	området	är	beroende	av	stora	ytor	
sammanhängande	skogsmark	för	att	kunna	spridas	och	finnas	kvar.	Naturligt	självföryngrad	
skog	är	dessutom	en	bristvara	i	dagens	skogslandskap,	därför	har	större	områden	där	sådan	
skog	förekommer	ett	högt	värde	för	biologisk	mångfald.	Landskapsobjektet	beskriver	lämpliga	
livsmiljöer	för	flera	fågelarter,	framförallt	tjäder	som	förekommer	rikligt	i	området.	Tjädern	är	
beroende	av	större	skogsområden	med	en	variation	av	olika	miljöer	med	myrar,	hällmarker,	
tallskog	samt	uppvuxen	skog	med	rikligt	med	blåbärsris.	Samtliga	av	dessa	miljöer	finns	väl	
representerade	inom	landskapsobjektet.	

Objekt med preliminär bedömning 
I	det	omfattande	underlaget	av	tidigare	inventeringar	finns	uppgifter	om	några	av	
sötvattensområdena.	Vi	bedömer	dock	att	denna	information	inte	är	fullständig	för	att	
säkerställa	bedömningen	för	de	avgränsade	objekten	i	denna	inventering.		

Tabell 3. Naturvärdesobjekt med preliminär bedömning. 
Objekt	 Naturtyp	 Motiv/rekommendation	

2 Dammtjärnen Sjö Samtliga objekt med preliminär 
bedömning är sötvattenmiljöer. För 
säker bedömning i sötvatten 
såsom vattendrag och sjöar 
behöver vattenmiljön undersökas 
ytterligare för att t.ex. säkerställa 
vattenkvalitet och bottensubstrat 
vad gäller biotopvärde, samt t.ex. 
bottenprovtagning och elfiske för 
artvärde. Detta är undersökningar 
som inte ingår i en vanlig NVI. 

15 Skällsjön Sjö 

16 Mindre vattendrag/bäck 

39 Stora ristjärnen Sjö 

45 Lilla ristjärnen Sjö 

48 Stora fuletjärnen Sjö 

49 Lilla fuletjärnen Sjö 

52 Murtjärnen Sjö 

53 Aborrtjärnen Sjö 

67 Bäck 

68 Björrödsbäcken Mindre vattendrag/bäck 

69 Björrödsbäcken Mindre vattendrag/bäck 

70-89 Bäck 

90 Mölndalsån Större vattendrag 
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Figur 3. Resultatkarta över hela inventeringsområdet. 
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Figur 4. Resultatkarta över norra delen av inventeringsområdet. 
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Figur 5. Resultatkarta över södra delen av inventeringsområdet. 
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4.4 Generellt biotopskydd 
Generella	biotopskydd	redovisas	i	tabell	4	samt	i	figur	6	tillsammans	med	övriga	resultat	från	
NVI:n.		

Inom	inventeringsområdet	förekommer	4	olika	typer	av	generella	biotopskydd	enligt	
Naturvårdsverkets	definition.	Dessa	är	“Stenmur	i	jordbruksmark”,	”Småvatten	och	våtmark	i	
jordbruksmark”,	”åkerholme”	och	”Odlingsröde	i	jordbruksmark”.		

Omfattningen	av	stenmurar	var	totalt	461	m	och	bestod	överlag	av	mossbeklädda	block	och	sten	
med	solexponerade	partier	varvat	med	skuggade	partier	av	små	träd.	Totalt	karterades	709	m	
öppna	diken/linjära	småvatten	som	överlag	hade	lite	vatten	och	ofta	en	näringspåverkad	flora.		

Samtliga	generella	biotopskydd	härrör	från	"Förordningen	om	områdesskydd",	bilaga	1	i	
miljöbalken.	De	regler	som	gäller	skyddade	biotopsområden	finns	i	miljöbalken,	7	kapitlet	11	§.	
Om	särskilda	skäl	finns	kan	dispens	ges	i	enskilda	fall.	Definitionen	av	generella	biotopskydd	
enligt	"förordningen	om	områdesskydd"	grundar	sig	på	att	en	majoritet	av	biotoperna	ska	
förekomma	i	jordbruksmark.	I	denna	rapport	definieras	jordbruksmark	med	hjälp	av	
Naturvårdsverket;	"Med	jordbruksmark	menas	områden	som	används,	eller	nyligen	har	använts	
för	åkerbruk,	bete	(med	tamdjur)	eller	ängsbruk.	Hit	hör	även	småbiotoper	i	eller	intill	sådan	mark,	
till	exempel	dikesrenar,	alléer,	åkerholmar	och	märgelgravar"		

	

ID Biotop Antal/omfattning Beskrivning 

B1 Åkerholme Ett objekt: 519 m2 Trädbeklädd åkerholme mellan åkrar. 

B2-7 Stenmur i jordbruksmark Totalt 461 meter 
fördelat på 6 objekt 

Solexponerade ovanpå varandra lagda stenar 
i anslutning till jordbruksmark. Vissa partier 
skuggade av små träd och buskar. 

B8-9 samt 
B11 

Småvatten och våtmark I 
jordbruksmark 

Totalt 709 meter 
fördelat på tre 
objekt. 

Två diken i jordbruksmark som är kantat av 
älggräs, veketåg och lite gökblomster. En 
damm (B11) vid igenväxningsmark och 
grusväg, ansluter till dike. 

B10 Odlingsröse i jordbruksmark 1 Litet stenröse i igenväxningsmark. 

Tabell 4. Visar omfattningen av 4 olika typer av generella biotopskyddsobjekt och en beskrivning av dessa 
som har pekats ut i inventeringsområdet. ID-nr kan kopplas till kartan i figur 3-5. 
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Figur 6. Generellt biotopskyddade områden inzoomat i den delen av området (nordöstra) som dessa 
registrerades. 

	

5 Slutsatser 

5.1 Diskussion  
Naturvärdesinventeringen	utgör	ett	stöd	för	bedömningen	enligt	miljöbalken	3	kap	3§.	Genom	
att	ta	hänsyn	till	områden	med	positiv	betydelse	för	biologisk	mångfald,	bidrar	man	till	att	
uppfylla	miljöbalkens	krav,	Sveriges	internationella	åtaganden,	samt	de	av	riksdagen	antagna	
miljömålen.	I	kommunens	vidare	planeringsarbete	rekommenderar	Calluna	att	exploatering	
undviks	i	klass	1-	och	klass	2-områden,	samt	det	utpekade	landskapsobjektet.	Om	möjligt	bör	
även	hänsyn	tas	till	klass	3-områden.	Klassningen	påvisar	att	områdena	har	betydelse	som	
livsmiljö	för	arter	som	riskerar	att	trängas	undan	av	t.ex.	samhällsutvecklingen.	
	
Stora	delar	av	området	vid	Landvetter	södra	består	av	skogsmiljöer	med	hög	variation	som	har	
betydelse	som	livsmiljö	för	naturvårdsarter.	Därmed	har	området	i	stort	betydelse	för	biologisk	
mångfald.	Särskilt	gäller	det	området	mot	sydväst	som	också	har	pekats	ut	som	landskapsobjekt.	
Här	förekommer	områden	med	naturligt	självföryngrad	skog	med	stort	inslag	av	lövträd	och	död	
ved	samt	värdefulla	miljöer	med	äldre	barrskog,	ofta	längs	branter	eller	i	sumpskogsmiljöer.	
Dessa	skogar	har	dessutom	varit	undantagit	från	skogsbruk	över	en	längre	period	och	det	
förekommer	idag	endast	ett	fåtal	vägar	i	området.	I	denna	region	är	dessutom	liknande	stora	
sammanhängande	skogsområden	en	bristvara.	
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Antalet	signalarter	i	området	antyder	att	här	förekommer	ett	större	antal	rödlistade	arter	än	vad	
som	kunde	hittas	under	Callunas	inventering.	Området	hyser	mycket	goda	förutsättningar	för	
ovanliga	kryptogamer	som	kräver	en	jämn	luftfuktighet	samt	död	ved.	Fågelfaunan	är	mycket	
värdefull	i	området	då	ett	stort	antal	naturvårdsintressanta	arter	har	noterats.	Flera	av	dessa	
har	noterats	med	häckningskriterie	eller	bedöms	kunna	häcka	i	området,	bl.a.	 	

	vilka	samtliga	är	upptagna	i	Bilaga	1	i	
artskyddsförordningen.	Det	landskapsobjekt	som	har	utpekats	innefattar	viktiga	miljöer	för	
flertalet	fågelarter,	men	också	arter	ur	andra	grupper	såsom	insekter	och	däggdjur.		

Det	stora	antalet	naturvårdsarter	som	i	denna	utredning	och	över	en	period	i	tid	har	observerats	
tyder	på	hög	artdiversitet	i	området	för	Landvetter	södra.	Flera	av	dessa	är	vidare	upptagna	i	
artskyddsförordningen	och	har	därmed	ett	juridiskt	skydd.	Detta	innebär	i	stora	drag	att	
eventuella	åtgärder	kopplat	till	t.ex.	en	exploatering	i	området	inte	får	påverka	arternas	
bevarandestatus	vilket	skulle	kunna	leda	till	ett	dispensförfarande.	Länsstyrelsen	är	
myndigheten	som	hanterar	dessa	ärenden.			
	

5.2 Härryda kommuns naturvårdsplan 
Denna	inventering	är	kompatibel	med	Härryda	kommuns	övergripande	naturvårdsplan	och	
Calluna	har,	utifrån	vår	tolkning	av	naturvårdsplanen,	avgränsat	hänsynsnivåer	vilka	redovisas	i	
bilaga	5	och	9.	Naturvårdsplanen	beskriver	naturmiljön	i	kommunen,	skyddad	natur,	
naturvårdsarbete,	riktlinjer	och	utpekade	områden.	Den	kategoriserar	också	naturområden	i	
olika	hänsynsnivåer	med	avseende	på	vilken	hänsyn	som	bör	tas	i	samband	med	exploatering.	
Hänsynsnivåerna	baseras	på	hur	högt	naturvärde	ett	område	har,	och	grundar	sig	till	stor	del	på	
uppgifter	i	kommunens	naturdatabas.	Det	är	därför	svårt	att	generellt	värdera	vilken	
hänsynsnivå	ett	naturvärdesobjekt	eller	de	olika	naturvärdesklasserna	från	en	
naturvärdesinventering	motsvarar.	Detta	gäller	framförallt	de	lägre	hänsynsnivåerna	
(hänsynsnivå	3	och	4).		
	
Inom	inventeringsområdet	finns	två	utpekade	områden	med	hänsynsnivå	2,	som	geografiskt	
ganska	väl	överensstämmer	med	det	landskapsobjekt	som	avgränsats	av	Calluna	i	denna	
inventering.	Landskapsobjektet	innehåller	ett	stort	antal	objekt	med	naturvärdesklass	2,	som	
tillsammans	i	ett	landskapsekologiskt	perspektiv	bedöms	ha	ett	ytterligare	värde	för	biologisk	
mångfald.	Enligt	standarden	för	NVI	(SIS	standard	SS	199000:2014)	motsvarar	klass	2	ungefär	
skogsstyrelsens	nyckelbiotoper.	Och	nyckelbiotoper	som	enskilda	eller	tillsammans	bildar	
område	över	fyra	hektar	innefattas	av	hänsynsnivå	1	enligt	kommunens	naturvårdsplan.	Således	
bör	landskapsobjektet	i	denna	inventering	klassas	som	hänsynsnivå	1	enligt	kommunens	
naturvårdsplan.	 
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Bilaga 1 – Metodbeskrivning NVI (SIS standard) 
Denna	bilaga	innehåller	en	kort	sammanfattande	metodbeskrivning	för	SIS	standard	SS	
199000:2014	”Naturvärdesinventering	avseende	biologisk	mångfald	(NVI)	–	
genomförande,	naturvärdesbedömning	och	redovisning”3.		

	

Det	huvudsakliga	syftet	med	en	NVI	är	att	beskriva	och	värdera	naturområden	av	betydelse	för	
biologisk	mångfald	i	ett	avgränsat	område.	NVI	resulterar	i	avgränsning	av	områden,	
naturvärdesklassning,	objektbeskrivningar,	artlista	med	naturvårdsarter	samt	en	övergripande	
rapport.	Naturvärdesbedömning	görs	utifrån	bedömningsgrunderna	biotop	och	arter.		

Bedömningsgrund biotop 
Bedömningsgrunden	omfattar	två	aspekter:	biotopkvalitet	och	sällsynthet/hot.	En	
helhetsbedömning	av	biotopvärdet	görs	utifrån	bedömningar	av	båda	aspekterna.	Biotopvärdet	
bedöms	på	en	fyrgradig	skala	(obetydligt,	visst,	påtagligt	och	högt).		

Biotopkvalitet	är	olika	faktorer	som	formar	biotopen,	t.ex.	grad	av	naturlighet	(påverkan),	
ekologiska	processer,	strukturer,	element,	naturgivna	förutsättningar	etc.		

Sällsynta	biotoper	avser	biotoper	som	är	mindre	vanliga	inom	ett	visst	geografiskt	område.		

Bedömningsgrund arter 
Bedömningsgrunden	omfattar	två	aspekter:	naturvårdsarter	och	artrikedom.	Artvärdet	bedöms	
på	en	fyrgradig	skala	(obetydligt,	visst,	påtagligt	och	högt).		

Naturvårdsarter	indikerar	att	ett	område	har	naturvärde,	att	området	har	förutsättningar	att	
vara	artrikt	eller	att	naturvårdsarten	i	sig	själv	är	av	särskild	betydelse	för	biologisk	mångfald.	
Naturvårdsarter	är	ett	samlingsbegrepp	för	bl.a.	skyddade	arter	enligt	artskyddsförordningen,	
rödlistade	arter,	typiska	arter	(Natura	2000)	och	signalarter	(ex.	framtagna	artlistor	från	
Skogsstyrelsen	och	Jordbruksverket).	Bedömningen	för	naturvårdsarter	ska	grunda	sig	på	
faktiska	fynd	av	arter	från	inventeringen,	Artportalen	eller	annat	kunskapsunderlag	och	värdet	
bedöms	utifrån	både	antalet	olika	naturvårdsarter,	arternas	livskraft	och	hur	goda	indikatorer	
de	är	för	naturvärde.	

Artrikedom	ska	bedömas	utifrån	artantal	eller	artdiversitet	och	är	en	viktig	bedömningsgrund	
framförallt	i	naturtyper	där	kunskapen	om	naturvårdsarter	är	bristfällig.		

Naturvärdesklasser 
En	samlad	bedömning	av	det	inventerade	objektets	naturvärdesklass	görs	utifrån	utfallet	för	
bedömningsgrunderna	biotop	och	arter.	I	standarden	finns	en	matris	som	ger	inventeraren	
vägledning	till	vilken	klass	som	ska	sättas	utifrån	områdets	biotopvärde	och	artvärde.	Om	
inventeraren	inte	kan	ge	ett	säkert	resultat	för	naturvärdesklass	ska	det	anges	att	bedömningen	
är	preliminär.		

Objekt	med	naturvärdesklass	utgör	naturvärdesobjekt.	I	standarden	finns	följande	
naturvärdesklasser:		

• högsta	naturvärde	naturvärdesklass	1	–	störst	positiv	betydelse	för	biologisk	mångfald		

• högt	naturvärde	naturvärdesklass	2	–	stor	positiv	betydelse	för	biologisk	mångfald		

																																																													
3 Standarden i sin helhet kan köpas från SIS förlag.  
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• påtagligt	naturvärde	naturvärdesklass	3	–	påtaglig	positiv	betydelse	för	biologisk	
mångfald		

• visst	naturvärde	naturvärdesklass	4	–	viss	positiv	betydelse	för	biologisk	mångfald	
(Naturvärdesklass	4	är	ett	tillägg	och	ingår	inte	i	beställning	enligt	grundutförande)	

Landskapsobjekt	kompletterar	naturvärdesobjekt	och	innebär	att	naturvärde	av	
landskapsekologisk	karaktär	ska	redovisas	som	geografiska	områden.	Dessa	kan	avgränsas	när	
landskapets	betydelse	för	biologisk	mångfald	uppenbart	är	större	eller	av	annan	karaktär	än	de	
ingående	naturvärdesobjektens	betydelse.		

Lågt	naturvärde	är	de	områden	som	inte	uppfyller	kriteriet	för	att	utgöra	naturvärdesobjekt	och	
dessa	märks	inte	ut	på	kartor.	Områdenas	karaktär	ska	dock	beskrivas	i	rapporten	tillsammans	
med	den	allmänna	beskrivningen	av	hela	inventeringsområdets	natur.		

Övrigt	område	kallas	den	yta	som	ingår	i	inventeringsområdet	men	som	inte	avgränsas	som	
naturvärdesobjekt.	Området	kan	då	antingen	utgöras	av	lågt	naturvärde	(se	ovan)	eller	av	
naturvärde	men	att	objektet	är	mindre	än	den	minsta	karteringsenheten	i	beställd	
detaljeringsgrad	(se	nedan).			

Nivå och detaljeringsgrad 
En	NVI	kan	beställas	och	utföras	på	olika	nivåer	och	med	olika	detaljeringsgrad.	Det	finns	dels	
förstudienivå	(där	fältinventering	inte	ingår)	och	dels	fältnivå	(där	både	förstudiearbete	och	
fältinventering	ingår).		

Vid	NVI	på	förstudienivå	identifieras	naturvärdesobjekt	utifrån	studier	av	kartor	och	flygbilder	
samt	tillgängligt	kunskapsunderlag.	Vid	denna	nivå	är	det	tillåtet	att	låta	bli	att	klassa	områdena	
till	naturvärdesklass,	det	räcker	att	ange	”potentiellt	naturvärde”.	Naturvärdesbedömning	på	
förstudienivå	har	alltid	statusen	preliminär	bedömning.		

Vid	NVI	på	fältnivå	identifieras	områden	med	naturvärdesklass	1,	2	och	3	och	kan	göras	med	
olika	detaljeringsgrad	(se	tabell	1	nedan).	Identifiering	av	naturvärdesobjekt	med	
naturvärdesklass	4	är	ett	tillägg	(se	nedan)	och	ingår	inte	i	ordinarie	NVI	på	fältnivå.	

Tabell 1. Storlek på naturvärdesobjekt som ska kunna identifieras för NVI fältnivå med olika detaljeringsgrader.  

Detaljeringsgrad Storlek på naturvärdesobjekt 

Fält – översikt En yta av >1 ha alternativt ett linjeformat objekt med en längd på >100 meter och en 
bredd på >2 meter. 

Fält – medel En yta av >0,1 ha alternativt ett linjeformat objekt med en längd på >50 meter och en 
bredd på >0,5 meter. 

Fält – detalj En yta av >10 m2 alternativt ett linjeformat objekt med en längd på >10 meter och en 
bredd på >0,5 meter. 

	

Tillägg 
NVI	på	förstudienivå	och	NVI	på	fältnivå	kan	kompletteras	med	ett	eller	flera	av	nedanstående	
tillägg.	Dessa	tillägg	kan	avse	hela	eller	delar	av	inventeringsområdet.		

Naturvärdesklass 4 

Tillägget	Naturvärdesklass	4	innebär	att	även	naturvärdesobjekt	av	denna	klass	avgränsas.	
Tillägget	kan	göras	på	både	förstudie-	och	fältnivå.		
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Generellt biotopskydd 

Tillägget	Generellt	biotopskydd	innebär	att	alla	områden	som	omfattas	av	det	generella	
biotopskyddet	enligt	miljöbalken	7	kap	11§	och	förordningen	om	områdesskydd	ska	identifieras	
och	kartläggas,	oavsett	storlek.		

Värdeelement 

Tillägget	Värdeelement	innebär	att	element	som	är	särskilt	viktiga	för	inventeringsområdets	
naturvärde	ska	eftersökas,	kartläggas	och	redovisas.	Detta	för	att	det	ska	vara	möjligt	att	kunna	
se	var	värdeelementen	i	området	förekommer,	oavsett	om	de	ligger	inom	ett	naturvärdesobjekt	
eller	inte.	Tillägget	ska	göras	i	fält.		

Kartering av Natura 2000-naturtyp 

Tillägget	Kartering	av	Natura	2000-naturtyp	innebär	att	eventuella	Natura	2000-naturtyper	
inom	inventeringsområdet	ska	identifieras	och	avgränsas,	samt	att	dess	status	ska	bedömas.	
Detta	görs	enligt	Naturvårdsverkets	manualer	för	inventering	av	olika	Natura	2000-naturtyper.	
Tillägget	ska	göras	i	fält.		

Detaljerad redovisning av artförekomst 

Tillägget	Detaljerad	redovisning	av	artförekomst	innebär	att	förekomster	av	naturvårdsarter	ska	
redovisas	på	karta	eller	med	koordinater	med	en	noggrannhet	på	10–25	meter	(beroende	på	
satellitmottagning).	Tillägget	innebär	inte	att	arterna	eftersöks	noggrannare,	men	att	varje	
påträffad	förekomst	redovisas	med	större	noggrannhet.	Tillägget	ska	göras	i	fält.		

Fördjupad artinventering 

Tillägget	Fördjupad	artinventering	innebär	att	specifika	arter	eller	artgrupper	inventeras.	
Metodik	och	tidpunkt	anpassas	efter	de	arter/artgrupper	som	eftersöks	samt	efter	syftet	med	
naturvärdesinventeringen.	Inventeringen	ska	utföras	under	den	säsong	då	arten/artgruppen	är	
möjlig	att	identifiera	och	lämplig	att	inventera.	Tillägget	ska	göras	i	fält.		

Genomförande 
Standarden	beskriver	hur	en	NVI	ska	genomföras	med	avseende	på	förarbete,	utförande	samt	
vad	en	rapport	och	redovisning	måste	innehålla.	Där	finns	även	anvisningar	för	hur	ett	
naturvärdesobjekt	ska	avgränsas,	det	vill	säga	vad	som	får	ingå	i	samma	naturvärdesobjekt.		

I	standarden	finns	definitioner	och	beskrivningar	av	naturtypsindelning.	I	den	tekniska	
rapporten	finns	även	en	vägledning	vid	naturvärdesbedömning	för	varje	naturtyp.		

Fynd	av	naturvårdsarter	ska	registreras	i	Artportalen	eller	motsvarande	nationell	databas	för	
artobservationer	i	samband	med	redovisningen.		
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Bilaga 2 – Objektförteckning NVI  
Naturvårdsarter	märkta	med	(ap)	baseras	på	uppgifter	från	analysportalen	(artportalen)	och	de	
märkta	med	(GOF)	på	uppgifter	från	Göteborgs	ornitologiska	förening.	

Naturvärdesobjekt nr 1 Tolebäcken 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Igenväxningsmark Ruderatmark Visst Visst  

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Mindre vattendrag i skogsmark med varierade flöde omgivet av 
artrik sump- och ruderatmark. Bra insektsmiljö. 

Prästkrage, Getväppling, Ärenpris, Vanlig 
padda 

Beskrivning  
Natura 2000-naturtyp 
 

Två parallella diken/bäckar längs kraftledningsgata. Ca 1 m 
breda, bitvis lugnare, bitvis stenigt och mer forsande. Omgivet av 
myrmark och ruderatmark med gott om blommande nektarrika 
växter och blottad sandjord. 

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Areal (ha) 

Säker 1,14 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 2 Dammtjärnen 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

2 Högt Grund sjö Grund oligotrof sjö Påtagligt Påtagligt 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Insektsproduktion, fågellokal, potentiellt fiskvatten/groddjur, 
enstaka naturvårdsarter. 

Sångsvan, trana (ap) 

Beskrivning  
Natura 2000-naturtyp 
 

Sjö med vass i kantzon och vit näckros ute i vatten. Knipa och 
gräsand med ungar. Ganska klart vatten. 

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Areal (ha) 

Preliminär 7,19 

Inventerare 

Jonas Mattsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 3  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Myr Öppen myr Påtagligt Visst 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Gynnsamt för fåglar, mycket insekter, varierad markfuktighet, 
kontinuitet av fuktig miljö. 

 

Beskrivning  
Natura 2000-naturtyp 
 

Öppen myr i anslutning till sjö med tuvull, vattenklöver, pors och 
vitmossa. Senvuxna tallar.  

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Areal (ha) 

Säker  4,91 

Inventerare 

Jonas Mattsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 4  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Skog och träd Blandskog Påtagligt Visst 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Rinnande vatten, blockrik sluttning, bohål, död ved. Bäckbräsma, (långfliksmossa) 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 
 

Blandskog med främst gran. Sälg, björk, rönn och lönn 
förekommer. Sluttande mark med ormbunkar, liljekonvalj, 
harsyra. 

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Areal (ha) 

Säker  0,84 

Inventerare 

Jonas Mattsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 5  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Äng och 
betesmark 

Torräng  Påtagligt Visst 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Öppen betad mark, enstaka berghällar, nektartillgång, 
hävdgynnade arter. 

Ängsvädd, ärenpris, blåsuga 

Beskrivning  
Natura 2000-naturtyp 
 

Betad av häst vid inventeringstillfället. Smörblommor, vitsippor, 
gräshakmossa.  

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Areal (ha) 

Säker 0,93 

Inventerare 

Jonas Mattsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 6  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

2 Påtagligt Äng och 
betesmark 

Torräng 2 Visst 3 Påtagligt 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Öppen betad gräsmark tillsammans med naturvårdsarter. Olika 
blommande växter.  

Ängssmygare, silverblåvinge, prästkrage, 
gökblomster, ärenpris, blåsuga, gullviva 

Beskrivning  
Natura 2000-naturtyp 
 

Öppen betesmark med vårbrodd, åkertistel, vitklöver och rölleka.   

Säker eller preliminär 
bedömning Areal (ha) 

Säker 0,89 

Inventerare 

Jonas Mattsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 7  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Äng och 
betesmark 

Torräng Påtagligt Visst 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Öppen betesmark med flera hävdgynnade naturvårdsarter. Prästkrage, ärenpris, ängsvädd, gulmåra 

Beskrivning  
Natura 2000-naturtyp 
 

Öppen betesmark betad av häst. Några spridda hällar och träd. 
Flertalet hävdgynnade växter. 

 

Säker eller preliminär 
bedömning Areal (ha) 

Säker  1,01 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 8 Sångås mosse 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Myr Öppen myr Påtagligt Visst 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Opåverkad myrmark, förekomst av gamla träd och enstaka 
naturvårdsarter. 

Vattenklöver, ängssmygare 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 
Öppen myr dominerad av starr och pors. Förekomst av rosling, 
klockljung, tranbär och vattenklöver. Längs kanterna en hel del 
senvuxna tallar. Någon varierad markfuktighet, men inga öppna 
vattenspeglar. 

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Areal (ha) 

Säker 2,90 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 9  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Skog och träd Lövskog Visst Påtagligt 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Lövskog med blockmiljöer, en del senvuxna träd och en hel del 
död ved. Ett flertal naturvårdsarter, många hävdgynnade. 

Gulsparv, gröngöling, långfliksmossa, 
gökärt, ärenpris, ängsvädd, gullviva, 
nattviol, silverblåvinge, ängssmygare, 
spillkråka (GOF) 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Lövskog med öppnare igenväxningsmark och yngre träd åt S, 
mer senvuxna träd längs bäck i N. Asp, ek och al dominerar, 
inslag av barrträd. I N delen en hel del död ved och några spridda 
blockmiljöer i hela ytan. 

 

Säker eller preliminär 
bedömning Areal (ha) 

Säker  1,82 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 10  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Myr Öppen myr Påtagligt Visst 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Artrikt med enstaka naturvårdsarter. Myr med varierad fuktighet, 
genomströmmande vatten. En del gamla träd och död ved. 

Vattenklöver, vanlig padda, ängssmygare, 
dvärgbläddra, hönsbär 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Myr med genomströmmande bäck. Väldigt varierad fuktighet och 
en hel del tuvbildningar och mindre vattenspeglar. Gott om 
klockljung, sileshår, tranbär mm. Artrikt. Glest buskskikt med en 
och pors. En hel del senvuxna tallar och död ved. 

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Areal (ha) 

Säker 1,27 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 11  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

2 Högt Skog och träd Granskog Påtagligt Påtagligt 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Rikt på substrat och död ved, en del äldre träd, några 
naturvårdsarter, artrik och bra miljö för mossor. 

Ärenpris, lopplummer, västlig hakmossa, 
blåmossa, långfliksmossa 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Bäckravin med bitvis senvuxen granskog. Skuggad fuktig miljö. 
Blockrikt med gott om substrat och god tillgång på död ved.  

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Areal (ha) 

Säker 0,55 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 12  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Myr Skogbevuxen myr Påtagligt Visst 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Myrmark med en hel del senvuxna tallar, enstaka 
naturvårdsarter. 

Ängssmygare, huggorm 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Trädbevuxen myr med tall, inslag av gran och björk. En hel del 
senvuxna träd, sparsamt med död ved. Utbrett med pors. I 
fältskiktet växer blåbär, klockljung, tuvull, tranbär, hjortron. 

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Areal (ha) 

Säker 1,77 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 13  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Myr Skogbevuxen myr Påtagligt Obetydligt 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Naturlig myrmark med gott om äldre tallar och en hel del död ved.  

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Trädbevuxen myr med tall, litet inslag av gran och björk. Gott om 
senvuxna tallar, en del stående död ved. Buskskikt bitvis utbrett 
med pors och en. Fältskikt med myrlilja, klockljung och 
rundsileshår. 

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Areal (ha) 

Säker 1,17 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 14  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Myr myr Påtagligt Visst 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Öppen myr med varierad fuktighet och större öppen 
vattenspegel. Bra miljö för insekter, groddjur och fåglar. Gott om 
äldre tallar och en del stående död ved. 

Ängssmygare 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 
Öppen myr med varierad fuktighet, tuvbildningar och en större 
öppen vattenspegel med gul näckros. Längs kanterna en del pors 
och gott om äldre tallar, enstaka björkar och en del stående död 
ved. Fältskikt med ängsull och klockljung. 

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Areal (ha) 

Säker 1,21 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 15 Skällsjön 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

2 Högt Djup sjö Djup oligotrof sjö Högt Visst 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Naturlig oligotrof sjö med högt biotopvärde, bra miljö för fågel och 
fiskarter. Enstaka naturvårdsarter. 

Storlom, vit näckros 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 
Naturlig, djup oligotrof sjö. Omgiven av barrblandskog med lite 
bebyggelse på Ö sidan. Fläckvis lite vattenvegetation i form av 
säv och vit näckros. Bra miljö för fågel och fisk. 

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Areal (ha) 

Preliminär 12,36 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  

 

 

	



Naturvärdesinventering / Landvetter Södra, Härryda kommun 2018  

	

 39 

Naturvärdesobjekt nr 16  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Högt Myr Öppen myr Högt Visst 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Naturligt meandrande vattendrag med höga biotopvärden, 
vattenvegetation och förekomst av småfisk. Artrik omgivande 
myrmark, enstaka naturvårdsarter, gott om äldre tallar. 

Vit näckros, vattenklöver, ängssmygare 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Myrmark som omger naturligt meandrande skogsbäck. 
Vattendrag med höga biotopvärden, vattenvegetation och 
förekomst av fisk. Myrmark med ängsull, pors, kråkklöver och 
gott om äldre tallar. Artrik miljö, bra för insekter. 

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Areal (ha) 

Preliminär 1,29 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 17  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Myr Skogbevuxen myr Påtagligt Obetydligt 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Naturlig myr med gott om senvuxna tallar och en hel del stående 
död ved. 

 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Trädbevuxen myr med tall, litet inslag av björk. Öppnare i S 
delen. Gott om senvuxna tallar, en hel del stående död ved. 
Buskskikt bitvis utbrett med pors. Fältskikt med myrlilja, 
klockljung, tuvull, och lingon. 

 

Säker eller preliminär 
bedömning Areal (ha) 

Säker 1,73 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 18  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

2 Högt Skog och träd Barrblandskog Högt Påtagligt 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Varierad, öppen naturlig barrblandskog, med hällar och 
myrmarker. En hel del senvuxna tallar. Bra miljö för tjäder samt 
nattskärra. Enstaka naturvårdsarter. Självföryngrad skog efter 
brand, hotad natura 2000 naturtyp. 

Tjäder, spillkråka, lopplummer, blåmossa, 
orre (GOF), nötkråka (GOF), tjäder (GOF) 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Öppen varierad barrblandskog som domineras av tall. Spridda 
granar och inslag av björk och asp. Objektet har en mosaik av 
hällmarker och myrmarker i N delen, i S delen mer 
sammanhängande blandskog. I fältskiktet dominerar blåtåtel och 
pors i de fuktiga delarna och blåbär, lingon och ljung i de torra. 

Västlig taiga 9010 

Säker eller preliminär 
bedömning Areal (ha) 

Säker 31,99 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 19  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

2 Högt Skog och träd Gransumspskog Högt Visst 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Gott om gamla granar, rikligt med död ved i olika 
nedbrytningsstadier, naturligt och relativt opåverkat. Artrikt med 
mossor och flera naturvårdsarter. Hotad natura 2000 naturtyp. 

Revlummer, långfliksmossa, 
gammelgranslav, kungsfågel samt 
kattfotslav (ap). 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Gransumpskog längs bäck i en sänka med inslag av björk. Gott 
om äldre granar, rikligt med död ved, både stående och liggande. 
Bitvis en del block och enstaka vattenspeglar i de blötaste 
delarna. Artrikt med mossor. 

Västlig taiga 9010 

Säker eller preliminär 
bedömning Areal (ha) 

Säker 2,28 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 20  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Myr Skogbevuxen myr Påtagligt Obetydligt 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Naturlig myr med gott om gamla tallar och en hel del död ved i 
form av torrakor. 

Tofsmes 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Naturlig myr med relativt jämn markfuktighet. Bevuxen med tall, 
varav de flesta gamla eller senvuxna. En hel del stående död 
ved. Inget buskskikt, på marken växer tuvull, blåbär, lingon, 
klockljung, starr och myrlilja. 

 

Säker eller preliminär 
bedömning Areal (ha) 

Säker 3,20 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 21 Korsmossen 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Myr Öppen myr Påtagligt Obetydligt 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Naturlig öppen myr, med gammal tall. Opåverkat med jämn 
fuktighet. 

 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Öppen myr med relativt jämn fuktighet. Längs kanterna växer 
gamla tallar, med inslag av gran och björk. Mer trädbevuxen i SV 
delen. Glest buskskikt med pors. På marken dominerar tuvull, 
klockljung och myrlilja. 

 

Säker eller preliminär 
bedömning Areal (ha) 

Säker  4,98 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 22 Raketjärnen 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Myr Myrsjö Påtagligt Obetydligt 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Naturlig skogstjärn omgiven av myrmark med gott om gammal 
tall. Bra miljö för fåglar och insekter. 

Mindre hackspett (GOF) 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Grund, näringsfattig myrsjö omgiven av myrmark med tall och 
björk. Gott om gamla tallar och en del död ved. I vattnet växer 
sparsamt med gul näckros, längs kanterna pors, tuvull och starr. 

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Areal (ha) 

Säker  1,67 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 23  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Skog och träd Granskog Påtagligt Visst 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Gott om gamla granar och död ved i form av lågor, bra miljö för 
mossor med olika substrat som block och lodytor. Enstaka 
naturvårdsarter.  

Gammelgranslav, långfliksmossa, stor 
revmossa, lopplummer, kattfotslav (ap), 
havstulpanlav (ap) 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 
Granskog i nordsluttning med inslag av björk och asp. Varierad 
trädålder med gott om äldre granar och en hel del död ved, 
främst som lågor. Spridda block och lodytor. På marken växer 
blåbär, lingon och kruståtel. Artrikt med mossor. 

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Area (ha) 

Säker 1,10 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 24 Raketjärnarna 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Myr Myrsjö Påtagligt Obetydligt 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Naturlig skogstjärn omgiven av fin, öppen myrmark med varierad 
fuktighet och en del död ved i form av torrakor. Bra miljö för fåglar 
och insekter. 

Vattenklöver, mindre hackspett (GOF) 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Grund, näringsfattig myrsjö omgiven av öppen myrmark med 
enstaka tallar och en del torrakor. I vattnet växer sparsamt med 
gul näckros. Längs kanterna växer vitmossor, tuvull, starr, rosling 
och klockljung. 

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Area (ha) 

Säker 4,02 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 25 Svarttjärnsås 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

2 Högt Skog och träd Barrblandskog Högt Visst 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Senvuxna träd, flerskiktat och heterogent, en del död ved, 
enstaka naturvårdsarter. Självföryngrat efter brand, hotad natura 
2000 naturtyp.  

Långfliksmossa, gammelgranslav, stor 
revmossa, orre, tjäder, veckticka (ap) 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Heterogen, senvuxen och bitvis flerskitat barrblandskog med 
gran och tall. Bitvis ganska stort lövinslag med asp och björk. I V 
delen tätare skog med allmänt med död ved, både stående och 
liggande. I Ö delen bitvis luckigt, men en del hällar, och mer 
sparsamt med död ved. Mark torrt – frisk som domineras av 
blåbärsris. 

Västlig taiga 9010 

Säker eller preliminär 
bedömning Area (ha) 

Säker 25,74 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 26 Raketjärnarna 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Myr Myrsjö Påtagligt Obetydligt 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Naturliga skogstjärnar med omgivande myrmark. Bra miljö för 
fåglar och insekter. 

- 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Två små naturliga, näringsfattiga tjärnar. I vattnet växer sparsamt 
med gul och vit näckros. Omgivna av myrmark med tall, björk och 
pors. På marken växer starr, blåtåtel, myrlilja, tuvull och 
klockljung. 

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Area (ha 

Säker 2,09 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 27  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Myr Öppen myr Påtagligt Obetydligt 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Naturlig myrmark med varierad fuktighet och en del gamla, 
lågväxta tallar. 

- 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Öppen, naturlig myr. Fuktigast i N delen, mot S mer trädbevuxen 
med låga tallar. Glest buskskikt med pors längs kanterna. På 
marken växer tuvull, ängsull, starr och klockljung. En del 
påverkan från fyrhjulingskörning. 

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Area (ha) 

Säker 2,06 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 28  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Myr  Påtagligt Obetydligt 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Naturlig myrmark med något varierad markfuktighet, kantad av 
gamla tallar. 

- 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Öppen, naturlig myr med något varierad markfuktighet. Längs 
kanterna växer gamla, låga tallar och ett glest buskskikt med 
pors. Sparsamt med död ved. På marken dominerar tuvull, 
ängsull, myrlilja och klockljung. 

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Area (ha) 

Säker 1,86 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 29 Grandalen 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Skog och träd Sumpskog Påtagligt Visst 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Variationsrik sumpskog med både täta och öppna partier. 
Flerskiktat. Bitvis gott om gamla träd och död ved. Varierad 
markfuktighet med enstaka vattenspeglar. Enstaka 
naturvårdsarter. 

Gammelgranslav, spillkråka, vattenklöver, 
mindre hackspett (GOF) 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Varierad blandsumpskog med gran, tall och björk. Bitvis tätt 
trädskikt, bitvis öppnare myrmark. En hel del gamla träd och död 
ved. Varierad markfuktighet och enstaka öppna vattenspeglar. 

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Area (ha) 

Säker 2,93 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 30 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Skog och träd Granskog Visst Visst 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Flerskiktad och olikåldrig granskog med en del äldre granar och 
bitvis gott om död ved. Enstaka naturvårdsarter. 

Gammelgranslav, långfliksmossa, 
klippfrullania 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Flerskiktad och tät granskog, med inslag av tall, björk och asp. 
Olikåldrig med en hel del äldre granar. Bitvis rikligt med död ved, 
både stående och liggande. På marken dominerar mossor och 
blåbär. 

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Area (ha) 

Säker 3,56 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 31 Svarttjärnen 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Myr Öppen myr Påtagligt Obetydligt 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Mestadels opåverkad, naturlig myrmark med gamla tallar och 
myrsjö som är bra miljö för fåglar, insekter och groddjur. 

Vattenklöver 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Naturlig myr med spridda, gamla tallar och enstaka björkar och 
myrsjö i S delen. I sjön växer gul näckros och vattenklöver. På 
marken dominerar tuvull, ängsull och klockljung. Varierad 
fuktighet, en del körskador i N delen. 

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Area (ha) 

Säker 2,66 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 32 Gråkuntan 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Myr Myrsjö Påtagligt Obetydligt 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Naturlig myr med myrsjö. Bitvis gott om gamla tallar. Sjön bra 
miljö för fåglar, insekter och groddjur. 

- 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Naturlig myr med myrsjö. Bitvis öppen, bitvis bevuxen med gamla 
tallar och pors. På marken växer tuvull, klockljung och myrlilja. 
Närmast sjön en del starr, i vattnet växer vit näckros. 

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Area (ha) 

Säker 1,68 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 33  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Skog och träd Granskog Påtagligt Visst 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Högvuxen gammal granskog med inslag av tall. Rikligt med död 
ved i olika nedbrytningsstadier, en del block och lodytor. Enstaka 
naturvårdsarter. 

Gammelgranslav, långfliksmossa, stor 
revmossa, kungsfågel, tofsmes 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 
Högvuxen, äldre granskog med inslag av tall. Gott om äldre träd 
och rikligt med död ved, både stående och liggande. En del block 
och lodytor. På marken växer mossor och kruståtel. Fortsätter lite 
ur inventeringsområdet åt S. 

Västlig taiga 9010 

Säker eller preliminär 
bedömning Area (ha) 

Säker 2,29 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 34  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Skog och träd Barrblandskog Påtagligt Visst 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Gott om äldre tall och gran, bitvis allmänt med grov död ved, 
både lågor och torrakor, enstaka naturvårdsarter. 

Långfliksmossa, gammelgranslav, 
kattfotslav, tofsmes, blåmossa 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Senvuxen barrskog med gran och tall, sparsamt lövinslag av 
björk. Stor andel äldre träd, bitvis allmänt med död ved. Körspår 
från fyrhjuling, i övrigt låg påverkan och lång kontinuitet. 
Fortsätter utanför inventeringsområdet åt Ö. Mestadels torr mark 
med blåbär och lingon. 

Västlig taiga 9010 

Säker eller preliminär 
bedömning Area (ha) 

Säker 2,06 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 35  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Myr Öppen myr Påtagligt Obetydligt 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Naturlig, relativt opåverkad myrmark med gamla tallar längs 
kanterna. 

- 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Öppen, naturlig myr, varierad fuktighet och en del tuvbildning. 
Glest buskskikt med pors och äldre tallar längs kanterna. På 
marken växer tuvull, ängsull, starr och klockljung. En del 
påverkan från fyrhjulingskörning. 

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Area (ha) 

Säker 1,80 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 36  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Myr Skogbevuxen myr Påtagligt Visst 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Naturlig, relativt opåverkad myrmark med stor andel gamla tallar, 
enstaka naturvårdsarter. 

Tjäder, tofsmes 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Trädbevuxen myr, dominerad av tall, varav många gamla. Inslag 
av gran och björk. Sparsamt med död ved. Utbrett buskskikt med 
pors och en del en. På marken växer klockljung, tuvull och 
myrlilja. Enstaka körspår från fyrhjuling. 

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Area (ha) 

Säker 1,02 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 37  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

2 Högt Skog och träd Barrblandskog Högt Visst 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Heterogen barrblandskog med naturlig föryngring och bitvis 
allmänt inslag av löv samt allmänt med död ved. Enstaka 
naturvårdsarter. Självföryngrad efter brand, hotad natura 2000 
naturtyp. 

Rävticka, lopplummer, blåmossa, tjäder, 
spillkråka (GOF) 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Heterogen barrblandskog, tätare i sluttning mot V, gran 
dominerar med en del lövinslag av björk och asp. I övriga 
objektet mer varierat med en del hällmarker med mer tall. Frisk 
mark till torr med mossor och ris. Övergår i fuktigare sänka i V 
och gränsar till kraftledningsgata i Ö. 

Västlig taiga 9010 

Säker eller preliminär 
bedömning Area (ha) 

Säker 34,65 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 38  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

1 Högsta Skog och träd Granskog Högt Högt 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Senvuxen granskog med en hel del gamla träd. Genomgående 
rikligt med död ved i olika nedbrytningsmiljöer, stående och 
liggande. Gott om substrat, fuktig miljö. Många naturvårdsarter. 
Hotad natura 2000 naturtyp. 

Skuggmossa, långfliksmossa, 
kornknutsmossa, gammelgranslav, 
kattfotslav, lopplummer, stubbtrådmossa 
(ap), vedflikmossa (ap), vedtrappmossa 
(ap), liten hornflikmossa (ap) 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 
Senvuxen granskog i sänka med inslag av tall, björk och rönn. 
Friskt-fuktigt, väl skuggat. En hel del gamla granar, rikligt med 
död ved. Förekomst av block och lodytor. Bra miljö för mossor 
och vedsvampar. 

Västlig taiga 9010 

Säker eller preliminär 
bedömning Area (ha) 

Säker 2,19 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 39 Stora ristjärnen 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

2 Högt Djup sjö Djup oligotrof sjö Högt Visst 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Naturlig, oligotrof sjö med påtagligt biotopvärde. Bra miljö för 
fågel och fisk. 

- 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Naturlig, djup, oligotrof sjö. Omgiven av barrblandskog och med 
kraftledningsgata Ö om. Fläckvis lite vattenvegetation i form av 
säv och vit näckros.  
	 	

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Area (ha) 

Preliminär 3,99 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 40  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Myr Öppen myr Påtagligt Obetydligt 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Naturlig, relativt opåverkad myrmark med varierad fuktighet och 
en del tuvbildning. 

- 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Naturlig öppen myr i sänka, en del tall och björk växer längs 
kanterna. Glest buskskikt med pors, på marken växer starr, tuvull 
och klockljung. Något varierad fuktighet. 

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Area (ha) 

Säker 1,08 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 41 Orremossen 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Myr Öppen myr Påtagligt Visst 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Öppen naturlig myrmark med stor variation i markfuktighet, 
påtagligt biotopvärde. 

Klockgentiana (ap) 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Öppen, naturlig myr med stor variation i fuktighet och 
tuvbildningar. Småvuxna tallar växer spritt och längs kanterna, 
glest buskskikt med pors. På marken dominerar Ljung, klockljung 
och tuvull. Genomkorsas av grusväg i V, de Ö delarna mer 
sluttande.  

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Area (ha) 

Säker 6,14 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 42  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

2 Högt Skog och träd Barrblandskog Högt Visst 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Luckig, heterogen barrblandskog med senvuxna träd och stort 
lövinslag. En del död ved, hällar och block. Självföryngrat efter 
brand, hotad natura 2000 naturtyp. 

Huggorm, vanlig groda, rävticka (ap) 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Gles, uppvuxen barrblandskog med stort lövinslag av asp och 
björk. Allmänt med senvuxna träd, sparsamt med död ved. En del 
hällar och block. På marken växer blåbär, örnbräken, ljung och 
tuvtåtel. Sluttning mot S. 
 

	 	

Västlig taiga 9010 

Säker eller preliminär 
bedömning Area (ha) 

Säker 4,15 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 43 Rismossen 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Myr Öppen myr Påtagligt Obetydligt 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Öppen, naturlig, relativt opåverkad myrmark med påtagligt 
biotopvärde. 

- 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Naturlig öppen myr med relativt jämn fuktighet. Glest träd och 
buskskikt med tall och pors. Marken domineras av ängsull och är 
blötare i V delen, något torrare med tuvull i Ö delen. 
	 	

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Area (ha) 

Säker 1,25 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 44  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Skog och träd Blandskog Högt Obetydligt 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Senvuxen blandskog med hög andel stora aspar. Allmänt med 
död ved, bitvis Blockrikt. Självföryngrat efter brand, natura 2000 
naturtyp. 

- 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Högvuxen blandskog med gran, tall och stor andel asp. En hel 
del äldre träd och allmänt med död ved. Bitvis blockrikt och en 
del hällar. På marken växer mossa, blåbär och örnbräken. 

Västlig taiga 9010 

Säker eller preliminär 
bedömning Area (ha) 

Säker 0,96 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 45 Lilla ristjärnen 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

2 Högt Djup sjö Djup oligotrof sjö Högt Visst 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Naturlig, oligotrof sjö med påtagligt biotopvärde. Bra miljö för 
fågel och fisk. 

Vanlig padda (ap), vanlig groda (ap) 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Naturlig, djup, oligotrof sjö. Omgiven av barrblandskog och med 
något större sjö Ö om. Fläckvis lite vattenvegetation i form av och 
vit näckros. Myrmark längs kanterna. 

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Area (ha) 

Preliminär 1,11 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 46  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Myr Öppen myr Påtagligt Obetydligt 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Naturlig, opåverkad myr med påtagligt biotopvärde. - 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Öppen myr, glest bevuxen med tall och enstaka björkar. Glest 
buskskikt med pors endast längs kanterna. Bitvis varierad 
markfuktighet och en del tuvbildning. På marken dominerar ljung, 
klockljung och tuvull. 

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Area (ha) 

Säker 1,51 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 47  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Skog och träd  Påtagligt Visst 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Gott om gamla granar och tallar, rikligt med död ved både 
stående och liggande. Lodytor och block. Enstaka nv-arter. Viss 
framtida, negativ påverkan av angränsande avverkning. 

Kornknutmossa, gammelgranslav, stor 
revmossa, långfliksmossa, nötkråka (GOF) 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Senvuxen granskog med inslag av tall, ek, rönn och björk. Stor 
andel gamla träd. Brant som vetter mot norr, med gott om lodytor 
och block. Rikligt med död ved. Markskikt främst med mossor, 
bitvis rikligt med revlummer. Bra miljö för mossor och 
vedsvampar.  

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Area (ha) 

Säker 1,70 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 48 Stora fuletjärnen 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

2 Högt Djup sjö Djup oligotrof sjö Högt Visst 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Naturlig, oligotrof sjö med högt biotopvärde. Bra miljö för fisk och 
fågel. 

- 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Djup, oligotrof sjö omgiven av i huvudsak tallskog. Viss synlig 
vattenvegetation i form av säv, vit näckros och gäddnate.  

	

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Area (ha) 

Preliminär 2,17 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 49 Lilla fuletjärnen 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

2 Högt Grund sjö Grund oligotrof sjö Högt Visst 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Naturlig, näringsfattig skogstjärn med påtagligt biotopvärde. Bra 
miljö för fåglar och groddjur. 

- 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Liten, oligotrof skogstjärn omgiven av myrmark och tallskog. 
Angränsar till något större sjö i Ö och mynnar i bäck åt N. 
Sparsam förekomst av vit näckros längs kanterna.  

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Area (ha) 

Preliminär 0,62 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 50  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Myr Fattigkärr Påtagligt Obetydligt 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Naturligt trädbevuxet kärr med rikligt med stående död ved och 
en hel del gamla tallar vilket ger ett påtagligt biotopvärde. 

- 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Trädbevuxet fattigkärr i sänka omgiven av gran- och blandskog. 
Blött med tuvbildningar av gräs och tuvull. Rikligt med stående 
död ved, samt en del levande gamla tallar och björkar. Spridda 
förekomster med pors. 
 

	 	

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Area (ha) 

Säker 1,22 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 51  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Skog och träd Barrblandskog Påtagligt Visst 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Hög andel äldre träd, rikligt med död ved, gott om block och 
lodytor. Bra miljö för mossor och vedsvampar. 

Svartbräken, stjärtmes, klippfrullania, 
långfliksmossa 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 
Senvuxen barrskog längs nordlig brant, med tall och gran samt 
inslag av olika lövträd. Stor andel äldre träd, rikligt med död ved. 
Fuktig och skuggig miljö med gott om block och lodytor. På 
marken dominerar mossor och bitvis rikligt med revlummer. 

	 	

	

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Area (ha) 

Säker 1,38 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 52 Murtjärnen 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

2 Högt Grund sjö Grund oligotrof sjö Högt Visst 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Naturlig tjärn med påtagligt biotopvärde, bra miljö för fåglar, 
groddjur och insekter. 

- 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 
Liten, naturlig tjärn omgiven av blandskog och närliggande 
bebyggelse. Myrmark med ängsull, starr och vattenklöver längs 
kanterna. I vattnet växer sparsamt med vit näckros. Bra miljö för 
fåglar, groddjur och insekter. 

	 	

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Area (ha) 

Preliminär 0,96 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 53 Aborrtjärnen 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

2 Högt Djup sjö Djup oligotrof sjö Högt Visst 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Naturlig skogssjö med högt biotopvärde, bra miljö för fåglar och 
groddjur. 

Vanlig padda (ap), mindre 
vattensalamander (ap) 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 
Liten, oligotrof skogssjö omgiven av tallskog. Längs kanterna 
växer främst pors. I vattnet sparsamt med vit näckros.  

	 	

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Area (ha) 

Preliminär 1,43 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 54  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

2 Högt Skog och träd Barrblandskog Högt Påtagligt 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Öppen, senvuxen skog med stort lövinslag av björk och asp. 
Hällmarker och allmänt med död ved. Flera naturvårdsarter. 
Självföryngrat efter brand, hotad natura 2000 naturtyp. 

Tjäder, kornknutmossa, rävticka, 
blomkålssvamp, motaggsvamp, mindre 
hackspett (GOF), nattskärra (GOF) 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 
Senvuxen, gles och luckig tallskog med stort lövinslag av björk 
och asp, även spritt med gran, ek och rönn. Gott om hällar, 
enstaka block. Fuktigare ark närmast myr i S. Allmänt med död 
ved, främst av löv. Få riktigt gamla träd, en del påverkan genom 
plockhuggning. Blåbärsris dominerar på marken.  

	 	

Västlig taiga 9010 

Säker eller preliminär 
bedömning Area (ha) 

Säker 12,99 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 55  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

2 Högt Skog och träd Granskog Högt Visst 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Senvuxen och bitvis flerskiktad granskog med allmänt med död 
ved och flera naturvårdsarter. Självföryngrat efter brand, hotad 
natura 2000 naturtyp. 

Kornknutmossa, rävticka, talltita, tofsmes, 
mindre hackspett (GOF), spillkråka (GOF) 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 
Granskog längs ås i N-S riktning, med fuktigare sänka i Ö delen. 
Inslag av tall, björk och asp. Gott om senvuxna granar, även om 
medelålders träd dominerar. Allmänt med död ved. På marken 
växer mossa och blåbärsris. Gränsar till naturreservat i V. 

	 	

Västlig taiga 9010 

Säker eller preliminär 
bedömning Area (ha) 

Säker 23,15 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 56  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Myr Öppen myr Påtagligt Obetydligt 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Naturlig, opåverkad öppen myr med påtagligt biotopvärde. - 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 
Naturlig, öppen myr med relativt jämn fuktighet. Tall, björk och 
pors växer längs kanterna, i NO även en del tall ute på myren. På 
marken dominerar starr, tuvull, klockljung och myrlilja. 

	 	

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Area (ha) 

Säker 2,99 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 57  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Skog och träd Granskog Visst Visst 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Skuggig, fuktig miljö med allmänt med död ved, två 
naturvårdsarter. 

Skuggmossa, kornknutmossa 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 
Granskog på frisk-fuktig mark i sänka längs bäck, med inslag av 
björk. Skuggig, fuktig miljö med allmänt med död ved. Björn- och 
vitmossor dominerar närmast bäcken, i slänterna blåbärsris. 

	 	

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Area (ha) 

Säker 0,72 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 58  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

2 Högt Skog och träd Barrblandskog Högt Visst 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Heterogen blandskog med mycket ljusinsläpp, stor andel lövträd. 
En del senvuxna träd, allmänt till rikligt med död ved. 
Självföryngring efter brand, hotad natura 2000 naturtyp. 

Lopplummer, långfliksmossa, rävticka, 
kornknutmossa, nötkråka (GOF) 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 
Gles, luckig blandskog med främst gran och tall, varav en del 
senvuxna och stort lövinslag av främst asp, björk och ek. Allmänt 
med död ved, främst löv, enstaka hällar och block. På marken 
dominerar blåbärsris. Viss plockhuggning av yngre gran. Tätare, 
mer barrdominerat mellan myrar N och S om. 

	 	

Västlig taiga 9010 

Säker eller preliminär 
bedömning Area (ha) 

Säker 12,68 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 59  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Myr Öppen myr Påtagligt Obetydligt 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Naturlig, opåverkad myr med påtagligt biotopvärde. - 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 
Naturlig myr, med till synes opåverkad hydrologi. Relativt jämn 
fuktighet. Längs kanterna växer en hel del tall och pors. De 
centrala delarna mer öppet med tuvull, myrlilja och klockljung. 

	 	

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Area (ha) 

Säker 1,52 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 60  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Myr Öppen myr Påtagligt Obetydligt 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Naturlig opåverkad myr med äldre tallar samt varierad fuktighet 
och en del tuvbildning vilket ger ett påtagligt biotopvärde. 

- 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 
Öppen myr med något varierad fuktighet och en del tuvbildning. 
Småvuxna, äldre tallar växer glest spridda. I mark och fältskikt 
växer starr, tuvull, ängsull, klockljung, ljung, rosling och 
vitmossor. 

	 	

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Area (ha) 

Säker 5,98 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 61 Maretjärnen 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

2 Högt Myr Öppen myr Högt Visst 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Varierad, till synes opåverkad, naturlig myrmark. Gott om äldre 
tallar, N om myrgölen minst 150 år. Öppet vatten i form av 
myrgöl.  

Tjäder (GOF) 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 
Varierad, naturlig myrmark. Bitvis öppen, bitvis trädbevuxen med 
tall och björk. I N en mindre myrgöl. Gott om äldre tallar. På den 
öppna marken växer starr, tuvull, myrlilja och klockljung. Bitvis 
utbrett med pors. 

	 	

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Area (ha) 

Säker 5,46 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 62  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

2 Högt Skog och träd Gransumpskog Högt Visst 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Sumpskog med stor andel gamla träd och rikligt med död ved i 
olika nedbrytningsstadier ger påtagligt biotopvärde. Enstaka 
naturvårdsarter. Hotad natura 2000 naturtyp. 

Kornknutmossa, gammelgranslav, 
spillkråka, skuggmossa 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 
Gransumpskog i anslutning till myr med inslag av tall och björk. 
Stor andel gamla träd, rikligt med död ved. Fuktig mark med 
björn- och vitmossa, en del öppna vattenspeglar, även blåbär och 
blåtåtel. Angränsande lodytor i N delen av objektet. 

	 	

Västlig taiga 9010 

Säker eller preliminär 
bedömning Area (ha) 

Säker 1,36 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 63  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Skog och träd Barrblandskog Påtagligt Visst 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Senvuxen barrskog med rikligt med gamla träd och grov död ved, 
enstaka naturvårdsarter. 

Spillkråka, blåmossa, långfliksmossa, 
gammelgranslav, nötkråka (GOF) 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 
Senvuxen barrskog med gran och tall, visst inslag av ek. Rikligt 
med gamla träd, framförallt tall. Rikligt med grov död ved, både 
stående och liggande. Mark frisk närmast myr i Ö, annars torr 
med mossor och blåbärsris. 

	 	

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Area (ha) 

Säker 3,32 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 64  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Skog och träd Tallskog Påtagligt Obetydligt 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Tallskog med stort inslag av ek, öppen och luckig med gott om 
gamla, grova tallar. 

 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 
Ganska öppen tallskog med inslag av framförallt ek, men även 
björk och gran. De flesta tallar, grova, högvuxna och gamla. 
Enstaka hällar och block, sparsamt med död ved. En del spridda 
enar. På marken dominerar blåbärsris. 

	 	

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Area (ha) 

Säker 7,49 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 65  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Skog och träd Blandskog Påtagligt Visst 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Varierad, senvuxen blandskog med gott om gamla träd, 
framförallt av tall. En del ädellöv, blockmiljöer och stående död 
ved. Flera naturvårdsarter.  

Krusig ulota, fällmossa, klippfrullania, 
tofsmes, stjärtmes 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 
Senvuxen blandskog med stor andel gamla, grova träd, 
framförallt av tall. Tall och ek dominerar, med inslag av gran och 
andra lövträd. Några grova ädellövträd i NO delen. Blockrik brant 
i SV delen. Ganska öppet och varierat. Bitvis en del död ved, 
främst stående. På marken växer olika mossor och rikligt med 
blåbärsris. En del påverkan genom stigar, lekytor och 
plockhuggning. 

	 	

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Area (ha) 

Säker 6,37 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 66  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

2 Högt Skog och träd Lövsumpskog Påtagligt Påtagligt 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Varierad lövsumpskog med stort antal olika lövträd, bitvis en hel 
del död ved. Översvämningsytor och flerskiktning, flera 
naturvårdsarter enligt analysportalen. 

Missne, bäckbräsma, smal dammsnäcka, 
ljus skivsnäcka, amerikansk blåssnäcka, 
åkergroda, strutbräken, västlig rostticka, 
stubbspretmossa, kransrams (samtliga 
från ap) 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 
Varierad lövsumpskog längs Mölndalsån. Domineras av al, 
medinslag av flera andra lövträd såsom asp, björk, sälg, rönn och 
lönn. Flerskiktad bitvis tät skog med gott om översvämningsytor. 
Bitvis en hel del död ved. En del påverkan från samhälle. 

	 	

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Area (ha) 

Säker 13,52 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 67  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Vattendrag Mindre vattendrag Påtagligt Visst 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Mossrikt, allmänt med död ved mest klen. Naturvårdsarten 
missne. Potential för groddjur. Insektsproduktion. 

Missne 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 
Meandrande litet vattendrag med ca 1 dm djupt vatten. I kanterna 
mossrikt.  

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Längd (m) 

Preliminär 124 

Inventerare 

Jonas Mattsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 68 Björrödsbäcken 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

2 Högt Vattendrag Mindre vattendrag Högt Påtagligt 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Naturligt vattendrag med höga biotopkaraktärer och fina 
livsmiljöer för insekter och fisk. 

Elritsa (ap), Öring (ap), Kungsfiskare (ap), 
Wormaldia occipatus (ap) 
 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 
Naturligt meandrande vattendrag, 2-3 m brett, strömmande till 
lugnt flytande. En hel del sten och grus, mestadels sandbotten. 
Förekomst av fisk och vattenvegetation. Jämn skuggning och 
förekomst av död ved.  

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Längd (m) 

Preliminär 2215 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 69 Björrödsbäcken 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

2 Högt Vattendrag Mindre vattendrag Högt Visst 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Naturlig skogsbäck med sand/grusbotten och gott om sten, block 
och död ved. Bra miljö för insekter, småfisk och musslor. 

Elritsa (ap), missne (ap), strandblockslav 
(ap)  

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 
Naturlig skogsbäck, 1-2 m bred med varierande vattenföring, 
forsande till stilla. Mestadels skuggad men solbelysta partier 
förekommer. Bottensubstrat är sand och grus, gott om block, sten 
och död ved. Viss vattenvegetation. Omges av ung granskog.  

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Längd (m) 

Preliminär 1303 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 70  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Vattendrag Mindre vattendrag Påtagligt Obetydligt 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Naturlig skogsbäck med påtagligt biotopvärde.  

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 
Liten naturlig skogsbäck mellan myrmarker. Ca 1 m bred, lugnt 
flytande. Skuggad, omgiven av barrblandskog på fuktig mark.  

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Längd (m) 

Preliminär 355 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 71  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Vattendrag Mindre vattendrag Påtagligt Obetydligt 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Naturlig bäck i lövskog med en del död ved.  

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 
Liten skogsbäck med naturligt lopp, ca 1 m bred. Omgiven av 
lövskog med en hel del död ved.  

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Längd (m) 

Preliminär 286 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 72  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Vattendrag Mindre vattendrag Påtagligt Obetydligt 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Mindre vattendrag i anslutning till större med höga värden. 
Påtagligt biotopvärde. 

 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 
Dike/bäck vid igenväxningsmark och blandskog, ansluter i större 
vattendrag i N. Ca 1-2 m bred, låg vattenföring. Mestadels 
lerbotten.  

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Längd (m) 

Preliminär 254 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 73 Risbäcken 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Vattendrag Mindre vattendrag Påtagligt Visst 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Naturlig skogsbäck med påtagliga biotopvärden. Bildar ett litet 
kärr med varierad fuktighet och enstaka naturvårdsarter. 

 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 
Naturlig skogsbäck, ca 1 m bred, forsande till lugnt flytande med 
en hel del stenblock och död ved. Bildar ett kärr på ca 0,5 ha 
innan den mynnar i större vattendrag i N.  

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Längd (m) 

Preliminär 397 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 74 Risbäcken 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Vattendrag Mindre vattendrag Påtagligt Visst 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Naturlig skogsbäck, blockrikt och mkt död ved. Bitvis sandbotten 
med förekomst av småfisk. 

 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 
Naturligt meandrande skogsbäck, ca 1 m bred, mestadels 
forsande flöde. Blockrikt, bitvis sandbotten, god förekomst av död 
ved. Jämn skuggning, omgiven av blandskog och granskog. 
Förekomst av småfisk.  

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Längd (m) 

Preliminär 490 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 75  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Vattendrag Mindre vattendrag Påtagligt Obetydligt 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Naturlig, opåverkad skogsbäck med påtagligt biotopvärde.  

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 
Naturlig skogsbäck i sänka, omgiven av gammal gransumpskog. 
Knappt 1 m bred, bitvis med en del sten och block. Mestadels 
lugnt flytande.  

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Längd (m) 

Preliminär 520 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  

 

 



Naturvärdesinventering / Landvetter Södra, Härryda kommun 2018  

	

 99 

Naturvärdesobjekt nr 76  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Vattendrag Mindre vattendrag Påtagligt Visst 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Naturlig skogsbäck med påtagligt biotopvärde.  

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 
Naturligt meandrande skogsbäck, ca 1 m bred. Omgiven av 
varierande skog, flyter även genom en myr. Bitvis gott om sten 
längs kanterna.  

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Längd (m) 

Preliminär 632 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 77  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

2 Högt Vattendrag Mindre vattendrag Högt Visst 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Naturlig, relativt opåverkad skogsbäck med höga biotopvärden.  

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 
Naturligt meandrande skogsbäck mellan två sjöar. Forsande till 
lugnt flytande, 1-2 m bred och ca 0,5 m djup. Skuggad, omgiven 
av granskog. Bottensubstrat grus och sten. Bitvis kantad av sten 
och block, viss förekomst av vattenvegetation.  

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Längd (m) 

Preliminär 527 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 78  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Vattendrag Mindre vattendrag Påtagligt Visst 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Naturlig, relativt opåverkad skogsbäck med påtagligt biotopvärde.  

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 
Naturligt meandrande bäck, rinner mellan sjöar i V riktning. I övre 
delen bildas bitvis bredare kärr med tuvull och blåtåtel, i nedre 
delen smalare, ca 1 m, med en del sten i kanterna och 
bottensubstrat av grus.  

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Längd (m) 

Preliminär 1790 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 79  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Vattendrag Mindre vattendrag Påtagligt Obetydligt 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Mestadels naturlig skogsbäck med påtagligt biotopvärde.  

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 
Bäck mellan myrsjö och Landvettersjön åt N. Ca 1 m bred, lugnt 
flytande, troligen rätad och bitvis med vattenvegetation i S delen. 
I N delen mer varierad, forsande med mycket sten i. Omgiven av 
granskog.  

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Längd (m) 

Preliminär 1105 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 80  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Vattendrag Mindre vattendrag Påtagligt Obetydligt 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Naturlig skogsbäck med påtagligt biotopvärde.  

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 
Liten, naturlig skogsbäck, ca 1 m bred. Varierande flöde, bitvis 
med sten i. Rinner från kärr, via hygge mot mindre sjö.  

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Längd (m) 

Preliminär 463 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 81  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Vattendrag Mindre vattendrag Påtagligt Obetydligt 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Naturlig skogsbäck med påtagligt biotopvärde.  

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 
Liten skogsbäck, ca 1 m bred, som rinner från kärr/sumpskog 
samt dikad skogsmark ner mot landvettersjön. Varierande flöde, 
bitvis en del sten i.  

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Längd (m) 

Preliminär 668 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 82  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Vattendrag Mindre vattendrag Påtagligt Obetydligt 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Naturlig skogsbäck med påtagligt biotopvärde.  

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 
Liten, naturlig skogsbäck mellan två myrar. Knappt 1 m bred, 
med snabbare flöde i V delen längs sluttning. En del sten, men 
framförallt gräs längs kanterna.  

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Längd (m) 

Preliminär 288 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 83  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Vattendrag Mindre vattendrag Påtagligt Obetydligt 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Naturlig skogsbäck med påtagligt biotopvärde.  

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 
Liten, naturlig skogsbäck mellan två myrar. Lugnt flöde åt V 
genom granskog. En del sten, men framförallt mossa längs 
kanterna.  

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Längd (m) 

Preliminär 224 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 84  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Vattendrag Mindre vattendrag Påtagligt Visst 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Naturlig skogsbäck med påtagligt biotopvärde.  

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 
Naturlig skogsbäck från myr i N ner mot sjö. Ca 1 m bred med 
varierat flöde, omgiven av barrskog. Längs kanterna en del sten, 
men mest gräs och mossa. Bottensubstrat bitvis grus.  

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Längd (m) 

Preliminär 365 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 85  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Vattendrag Mindre vattendrag Påtagligt Obetydligt 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Naturlig skogsbäck med påtagligt biotopvärde.  

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 
Naturlig skogsbäck i sänka ner mot myr. Omges av medelålders 
granskog. Lugnt flytande, kantad främst av björn- och vitmossor, 
knappt 1 m bred.  

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Längd (m) 

Preliminär 194 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  

 

 



Naturvärdesinventering / Landvetter Södra, Härryda kommun 2018  

	

 109 

Naturvärdesobjekt nr 86  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Vattendrag Mindre vattendrag Påtagligt Obetydligt 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Naturlig skogsbäck med påtagligt biotopvärde.  

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 
Liten, naturlig bäck mellan två myrar. Knapp 1 m bred, lugnt 
flytande kantad av björn- och vitmossor, omgiven av 
gransumpskog.  

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Längd (m) 

Preliminär 153 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 87  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Vattendrag Mindre vattendrag Påtagligt Obetydligt 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Naturlig skogsbäck med påtagligt biotopvärde.  

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 
Liten bäck mellan myrgöl och myr, rinner genom fin 
gransumpskog. Mestadels lugnt flytande, knappt 1 m bed, kantad 
av mossor.  

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Längd (m) 

Preliminär 309 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 88  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Vattendrag Mindre vattendrag Påtagligt Obetydligt 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Naturlig skogsbäck med påtagligt biotopvärde.  

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 
Liten bäck från myr ner mot annan bäck. Ca 0,5 m bred, 
mestadels lugnt flytande. Kantad av mossa och gräs, omgiven av 
granskog.  

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Längd (m) 

Preliminär 199 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 89  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 Påtagligt Vattendrag Mindre vattendrag Påtagligt Obetydligt 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Naturlig skogsbäck med påtagligt biotopvärde.  

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 
Naturlig bäck, ca 0,5-1 m bred, mestadels forsande. Rinner 
genom uppvuxen granskog, kantat av en hel del sten och mossa. 
Från myrmarker/sumpskog ner mot annan bäck närmast 
landvettersjön.  

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Längd (m) 

Preliminär 378 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 90 Mölndalsån 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

2 Högt Vattendrag Större vattendrag Högt Påtagligt 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Naturligt meandrande, större vattendrag med höga biotopvärden 
och påtagligt artvärde. 

Missne (ap), Lake (ap), Kungsfiskare (ap) 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 
Naturligt meandrande å, 5-10 m bred, längs befintligt sträcka 
lugnt flytande. Omgiven av mestadels lövsumpskog samt en del 
bebyggelse, från vilken det nog sker en viss påverkan. Bitvis 
vattenvegetation i form av missne, näckros, nate och 
bredkaveldun. Bottensubstrat till synes mestadels sand och grus. 
Allmänt med död ved och överlag jämn skuggning.  

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Längd (m) 

Preliminär 3324 

Inventerare 

Erik Edvardsson 

Bild  Övriga kommentarer  
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Bilaga 3 – Naturvårdsarter  
Samtliga	naturvårdsarter	som	hittades	i	inventeringsområdet	under	Callunas	inventering	
redovisas	i	tabell	1	nedan.	Längre	ned	i	tabellen	redovisas	även	naturvårdsarter	som	sedan	
tidigare	är	registrerade	på	artportalen	inom	inventeringsområdet.	

Tabell 1. De identifierade naturvårdsarterna med information om deras sällsynthet, signalvärde och ekologi. 
Förklaringar till alla förkortningar i rubrikerna: 
 
RL 10 = rödlistan från år 2010 AD = Arter listade i bilaga 2, 4, 5 i EU:s art- och habitatdirektiv 
RL 15 = rödlistan från år 2015 FD = Fågelarter listade i bilaga 1-3 i EU:s fågeldirektiv 
Tu = Tuva (ängs- och betesmarksinv.)  ASF= Skyddad art enligt Artskyddsförordningen signalarter 
2002–2004 50% = Negativ trend för fåglar, 50 % minskning 1975–2005 
Si = signalarter Skogsstyrelsen Ca = Callunas naturvårdsart 
N2 = typiska arter Natura 2000 PR=Prioriterade fågelarter enligt skogsvårdslagen 

Art RL 
15 

RL 
10 

T
u 

Si N
2 

A
D 

F
D 

AS
F 

50
% 

P
R 

C
a 

NV-
Objkt 

Information 

Fjärilar 

Silverblåving
e 
Polyommatu
s amandus 

                    x 
6,9 

Knuten till öppen ängsmark, träd- och buskbärande 
ängar, sidvallsängar, träd- och buskbärande 
hagmark, alvar. 

Ängssmygar
e 
Ochlodes 
sylvanus 

                    x 6,8,9, 
10,12
,14,1
6 

Knuten till öppen ängsmark, öppen hagmark, träd- 
och buskbärande hagmark, strandbeten, alvar, 
enbuskmarker. 

Fåglar                          

Domherre 
Pyrrhula 
pyrrhula 

                x   x  Förekommer i olika typer av barr- och blandskogar, 
förutsatt att det finns lövträd. Signalart främst för 
lövrika blandskogar eller barrskogar med lövinslag. 
Den typen av skogar ofta med naturvärden. 

Enkelbeckasi
n 
Gallinago 
gallinago 

        x       x      Fuktängar (6410) 

Gröngöling 
Picus viridis 

Nära 
hota

d 
(NT) 

              x x   

9 

Gröngöling häckar ofta i lövskog, och föredrar 
halvöppna mosaikartade landskap. Den är 
specialiserad på myror, och kräver därför en rik och 
varierad myrfauna, vilket gör att den gynnas av 
hävdade marker. Den bygger bo i grova eller 
senvuxna lövträd (oftast i asp) som tidigare är 
angripna av vedsvampar, eftersom veden då är 
lättare att bearbeta.  Prioriterad fågelart enligt 
bilaga 4 i Skogsvårdslagen. 

Gulsparv 
Emberiza 
citrinella 

Sårb
ar 

(VU) 

              x   x 

9 

Gulsparv föredrar buskrika och varierade miljöer 
och är i dessa miljöer en god signalart och 
naturvårdsart. Förekommer främst i buskrika 
hagmarker och brynmiljöer. Gynnas av ett sunt 
jordbruk. Minskande i främst områden med 
intensivt jordbruk. 

Kungsfågel 
Regulus 
regulus 

Sårb
ar 

(VU) 

                    

19,33 

Kungsfågel häckar i granskog och har mycket små 
revir. Den har minskat med 30-50 % under de 
senaste 10 åren, men orsaken är inte klar. 
Klimatförändringar, igenväxning och avverkning 
misstänks påverka arten negativt.  
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Art RL 
15 

RL 
10 

T
u 

Si N
2 

A
D 

F
D 

AS
F 

50
% 

P
R 

C
a 

NV-
Objkt 

Information 

Orre 
Lyrurus tetrix 

        x   x 4 §   x   

25 

Öppna mossar och kärr (7140) Arten finns 
upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet, vilket innebär 
att arten har ett sådant unionsintresse att särskilda 
skyddsområden behöver utses. Prioriterad fågelart 
enligt bilaga 4 i Skogsvårdslagen. 

Spillkråka 
Dryocopus 
martius 

Nära 
hota

d 
(NT) 

      x   x 4 §   x   
18,29
,62,6
3 

Skogsbevuxen myr (91D0) Taiga (9010) Arten 
finns upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet, vilket 
innebär att arten har ett sådant unionsintresse att 
särskilda skyddsområden behöver utses. 
Prioriterad fågelart enligt bilaga 4 i 
Skogsvårdslagen. 

Stare 
Sturnus 
vulgaris 

Sårb
ar 

(VU) 

              x     

  

Mellan 1975-1998 halverades det svenska 
beståndet. Minskningen har sedan fortsatt 
successivt och under femtonårsperioden före 2014 
har ytterligare 40-50% av alla starar försvunnit. 
Staren häckar i anslutning till jordbrukslandskap, i 
tätorter eller andra öppna marker. Staren är under 
häckningstid helt beroende av öppna gräsmarker 
med kortvuxet fältskikt. Den utnyttjar också 
gräsmattor, vägkanter, nysådda åkrar och liknande. 
Boet läggs i befintliga håligheter, t.ex. ett gammalt 
bohål av större hackspett eller gröngöling, i holkar 
eller under tegelpannor. Oftast häckar de i alléer, 
dungar eller skogsbryn. 

Stjärtmes 
Aegithalos 
caudatus 

        x           x 

51,65 

Landhöjningsskog (9030) Lövsumpskog (9080) 
Svämlövskog (91E0) Taiga (9010) Förekommer i 
löv- och blandskog. Ökande art som dock kräver 
ett stort inslag av lövträd och fungerar möjligen 
bäst som signalart i bland- och barrskog. 

Storlom 
Gavia arctica 

        x   x 4 §       

15 

Ävjestrandsjöar (3130) Sublittorala sandbankar 
(1110) Näringsfattiga slättsjöar (3110) Arten finns 
upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet, vilket innebär 
att arten har ett sådant unionsintresse att särskilda 
skyddsområden behöver utses. 

Talltita 
Parus 
montanus 

                x x x  Prioriterad fågelart enligt bilaga 4 i 
Skogsvårdslagen. Ganska stationär, rör sig inte 
långt bort från reviren utanför häckningstid. Platser 
där de påträffas utanför häckningstid i allmänhet 
nära häckplatser sommartid. Förekommer främst i 
barrskog med inslag av murken ved, främst av 
lövträd, där bon hackas ut.  

Tjäder 
Tetrao 
urogallus 

        x   x 4 §   x   

18,25
,36,3
7,54 

Skogsbevuxen myr (91D0) Taiga (9010) Arten 
finns upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet, vilket 
innebär att arten har ett sådant unionsintresse att 
särskilda skyddsområden behöver utses. 
Prioriterad fågelart enligt bilaga 4 i 
Skogsvårdslagen. 

Tofsmes 
Parus 
cristatus 

        x           x 

20,33
,34,3
6,65 

Taiga (9010) Ganska stationär, rör sig inte långt 
bort från reviren utanför häckningstid. Platser där 
de påträffas utanför häckningstid i allmänhet nära 
häckplatser sommartid. Förekommer i fuktig 
barrskog med rik förekomst av död ved. Visar på 
god tillgång på död ved, bl.a. I olika typer av 
produktionsskog. 

Grod- och 
kräldjur 
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Huggorm 
Vipera berus 

              6 §       

12,42 

Huggorm (Vipera berus) är fridlyst enligt 6 § i hela 
landet. Undantag (1 §): Trots förbudet i 6 § får 
huggorm som påträffas på tomtmark 1. infångas 
och flyttas, eller 2. dödas, om det inte är möjligt att 
fånga ormen och det inte finns någon annan 
lämplig lösning. 

Vanlig groda 
Rana 
temporaria 

          x   5 
§, 
6§ 

      

42 

Vanlig groda (Rana temporaria) är fridlyst enligt 6 § 
i hela landet. Undantag (11 §): Trots förbudet i 6 § 
får i fråga om kopparödla, mindre 
vattensalamander, skogsödla, vanlig groda, vanlig 
padda och åkergroda 1. ägg (rom) och larver 
(yngel) samlas in, om a) det sker i liten omfattning 
för studie av äggets eller larvens utveckling till djur, 
b) det insamlade materialet eller, när det har 
utvecklats till djur, djuret snarast återutsätts på den 
plats där materialet samlades in, och c) 
insamlingen inte har något kommersiellt syfte, eller 
2. enstaka exemplar tillfälligt fångas in för studie, 
om exemplaret inte flyttas från den plats där det 
fångades och snarast släpps tillbaka på den 
platsen. 

Vanlig padda 
Bufo bufo 

              6 §       

1,12 

Vanlig padda (Bufo bufo) är fridlyst enligt 6 § i hela 
landet. Undantag (11 §): Trots förbudet i 6 § får i 
fråga om kopparödla, mindre vattensalamander, 
skogsödla, vanlig groda, vanlig padda och 
åkergroda 1. ägg (rom) och larver (yngel) samlas 
in, om a) det sker i liten omfattning för studie av 
äggets eller larvens utveckling till djur, b) det 
insamlade materialet eller, när det har utvecklats till 
djur, djuret snarast återutsätts på den plats där 
materialet samlades in, och c) insamlingen inte har 
något kommersiellt syfte, eller 2. enstaka exemplar 
tillfälligt fångas in för studie, om exemplaret inte 
flyttas från den plats där det fångades och snarast 
släpps tillbaka på den platsen. 

Kärlväxter                          

Blåsuga 
Ajuga 
pyramidalis 

    x   x             

5,6 

Blåsuga är en indikatorart för slåtter och beteshävd 
och ogödslade marker. Stagg-gräsmarker (6230) 
Silikatgräsmarker (6270) Trädklädd betesmark 
(9070) Torra hedar (4030) 

Bäckbräsma 
Cardamine 
amara 

      x x             
4 

Aapamyrar (7310) Lövsumpskog (9080) 
Svämlövskog (91E0) Källor och källkärr (7160) 

Getväppling 
Anthyllis 
vulneraria 

                    x 
1 

Torrängsart som indikerar hävd och kalkförekomst. 

Grönpyrola 
Pyrola 
chlorantha 

      x x              Grönpyrola växer främst i äldre barrskogar och är 
en skoglig signalart. Taiga (9010) Åsbarrskog 
(9060) Rullstensåsöar i Östersjön (1610) 

Gullviva 
Primula veris 

    x   x     8 
§, 
9 § 

      

6,9 

Slåtterängar i låglandet (6510) Lövängar (6530) 
Trädklädd betesmark (9070) Silikatgräsmarker 
(6270) Gullviva (Primula veris) är fridlyst dels enligt 
8 § i 
Hallands, Skåne och Örebro län, dels enligt 9 § i 
hela 
landet. 
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Gulmåra 
Galium 
verum 

    x                 
7 

Gulmåra är en hävdgynnad indikatorart som 
gynnas av stark solexponering och trivs på basiska 
berghällar. 

Gökblomster 
Lychnis flos-
cuculi 

    x   x             
6 

Högörtängar (6430) Fuktängar (6410) 

Lopplummer 
Huperzia 
selago 

          x   9 §       18,23
,37,3
8,58 

Lummerväxter: samtliga arter av släktet 
Lycopodium är fridlysta enligt 8 § i Blekinge län och 
samtliga arter av familjen Lycopodiaceae är 
fridlysta enligt 9 § i hela landet. 

Mattlummer 
Lycopodium 
clavatum 

        x x   8 
§, 
9 § 

      
  

Taiga (9010) Lummerväxter: samtliga arter av 
släktet Lycopodium är fridlysta enligt 8 § i Blekinge 
län och samtliga arter av familjen Lycopodiaceae är 
fridlysta enligt 9 § i hela landet. 

Missne 
Calla 
palustris 

      x x             
67 

Svämlövskog (91E0) Svämädellövskog (91F0) 
Lövsumpskog (9080) 

Nattviol 
Platanthera 
bifolia 

x   x   x     8 §       

9 

Nattviol är inte rödlistad med en av dess 
underarter, ängsnattviol är rödlistad. Enbuskmarker 
(5130) Stagg-gräsmarker (6230) Silikatgräsmarker 
(6270) Slåtterängar i låglandet (6510) Lövängar 
(6530) Fukthedar (4010) Orkidéer (samtliga arter i 
familjerna Orchidaceae och Cypripediaceae utom 
de som anges i bilaga 1) är fridlysta enligt 8 § i hela 
landet. 

Prästkrage 
Leucanthem
um vulgare 

    x   x             
1,6,7 

Arten är en signalart för hävd. Slåtterängar i 
låglandet (6510) Lövängar (6530) 
Silikatgräsmarker (6270) 

Revlummer 
Lycopodium 
annotinum 

          x   8 
§, 
9 § 

      

19 

Lummerväxter: samtliga arter av släktet 
Lycopodium är fridlysta enligt 8 § i Blekinge län och 
samtliga arter av familjen Lycopodiaceae är 
fridlysta enligt 9 § i hela landet. 

Strutbräken 
Matteuccia 
struthiopteris 

      x x             Näringsrik granskog (9050) Lövsumpskog (9080) 
Svämlövskog (91E0) Svämädellövskog (91F0) 
Högörtängar (6430) Strutbräken (Matteuccia 
struthiopteris) är fridlyst enligt 8 § i Blekinge län. 

Ängsvädd 
Succisa 
pratensis 

    x   x             

5,7,9 

Torra hedar (4030) Enbuskmarker (5130) Stagg-
gräsmarker (6230) Silikatgräsmarker (6270) 
Fuktängar (6410) Svämängar (6450) Slåtterängar i 
låglandet (6510) Lövängar (6530) Trädklädd 
betesmark (9070) Fukthedar (4010) 

Ärenpris 
Veronica 
officinalis 

    x                 1,5,6,
7,9,1
1 

  

Lavar                          

Kattfotslav 
Arthonia 
leucopellaea 

      x x             34,38 
 

Näringsrik ekskog (9160) Ek-avenbokskog av 
måratyp (9170) Näringsfattig ekskog (9190) Taiga 
(9010) 

Mossor                          
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Blåmossa 
Leucobryum 
glaucum 

      x x x           

11,18
,34,3
7,63 

När mossan förekommer i mycket stora kuddar 
indikerar den höga naturvärden där skogen har en 
lång period av orördhet och stabila förhållanden. 
Mindre sjok visar på lämplig miljö under en mer 
begränsad tid. Lövsumpskog (9080) Svämlövskog 
(91E0) Taiga (9010) 

Fällmossa 
Antitrichia 
curtipendula 

      x x             

  

Fällmossa är en pålitlig signalart och signalerar i 
stort sett alltid områden med höga naturvärden. På 
lokaler där arten förekommer finner man ofta ett 
flertal rödlistade mossor och lavar. Näringfattig 
bokskog (9110) Näringsrik bokskog (9130) 
Näringsrik ekskog (9160) Ek-avenbokskog av 
måratyp (9170) Ädellövskog i branter (9180) 
Näringsfattig ekskog (9190) Nordlig ädellövskog 
(9020) 

Guldlockmos
sa 
Homalotheci
um sericeum 

      x x             

65 

Guldlockmossan visar på att mossfloran kan vara 
artrik. Näringsrik ekskog (9160) Ek-avenbokskog 
av måratyp (9170) Ädellövskog i branter (9180) 
Näringsfattig ekskog (9190) Näringfattig bokskog 
(9110) 

Klippfrullania 
Frullania 
tamarisci 

      x x             

30,51
,65 

Näringfattig bokskog (9110) Näringsrik bokskog 
(9130) Näringsrik ekskog (9160) Ek-avenbokskog 
av måratyp (9170) Ädellövskog i branter (9180) 
Näringsfattig ekskog (9190) Nordlig ädellövskog 
(9020) 

Kornknutmos
sa 
Odontoschis
ma 
denudatum 

Nära 
hota

d 
(NT) 

Nära 
hota

d 
(NT) 

  x x             38,47
,54,5
5,57,
58,62 

Växer på murkna lågor i fuktiga lägen. Taiga (9010) 

Krusig ulota 
Ulota crispa 

      x x             

65 

Krusig ulota indikerar lövskogsmiljöer med en 
längre tid slutenhet och hög luftfuktighet. Arten 
signalerear främst höga naturvärden då den 
förekommer rikligt. Näringsrik bokskog (9130) 
Näringsrik ekskog (9160) Ek-avenbokskog av 
måratyp (9170) Ädellövskog i branter (9180) 
Näringfattig bokskog (9110) 

Långfliksmos
sa 
Nowellia 
curvifolia 

      x               4,9,1
1,19,
23,25
,30,3
3,34,
38,47
,51,5
8,63 

På lågor finner man signalarten långfliksmossa. 
Långflksmossan växer huvudsakligen i 
barrnaturskog och annan gammal skog. Arten 
indikerar skog med hög luftfuktighet där det funnits 
en rik och jämn tillgång på ved i olika 
nedbrytningsstadier. 

Skuggmossa 
Dicranodonti
um 
denudatum 

      x x             
38,57
,62 

Lövsumpskog (9080) 

Stor 
revmossa 
Bazzania 
trilobata 

      x               23,25
,33,4
7 
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Västlig 
hakmossa 
Rhytidiadelp
hus loreus 

      x               

11 

  

Svampar                          

Blomkålssva
mp 
Sparassis 
crispa 

      x               

54 

  

Motaggsvam
p 
Sarcodon 
squamosus 

Nära 
hota

d 
(NT) 

Nära 
hota

d 
(NT) 

  x x             
54 

Taiga (9010) 

Rävticka 
Inonotus 
rheades 

      x x             37,54
,55,5
8 

Taiga (9010) 

Nedan redovisas naturvårdsarter som sedan tidigare är registrerade på Artportalen (1990-2018) inom inventeringsområdet. 

Blötdjur                          

Smal 
dammsnäcka 
Omphiscola 
glabra 

Nära 
hota

d 
(NT) 

Nära 
hota

d 
(NT) 

                  66 
 

  

Däggdjur                          

Dvärgpipistre
ll 
Pipistrellus 
pygmaeus 

          x   4 
§, 
5 § 

       Arten kräver noggrant skydd enligt art- och 
habitatdirektivet (fridlyst)  

Vattenfladder
mus 
Myotis 
daubentonii 

        x     4 
§, 
5 § 

       Grottor (8310) 

Nordfladder
mus 
Eptesicus 
nilssonii 

          x   4 
§, 
5 § 

       Arten kräver noggrant skydd enligt art- och 
habitatdirektivet (fridlyst)  

Mård 
Martes 
martes 

          x   5 §          

Fiskar                          

Lax 
Salmo salar 

        x x   5 §        Större vattendrag (3210) I sötvatten 

Lake 
Lota lota 

Nära 
hota

d 
(NT) 

Nära 
hota

d 
(NT) 

                     

Fjärilar                          

Hagtornsfjäril 
Aporia 
crataegi 

                    x  Knuten till träd- och buskbärande ängar, träd- och 
buskbärande hagmark. 



Naturvärdesinventering / Landvetter Södra, Härryda kommun 2018  

	

 120 

Art RL 
15 

RL 
10 

T
u 

Si N
2 

A
D 

F
D 

AS
F 

50
% 

P
R 

C
a 

NV-
Objkt 

Information 

Makaonfjäril 
Papilio 
machaon 

                    x  Knuten till träd- och buskbärande ängar, 
strandängar, sidvallsängar. 

Sandgräsfjäri
l 
Hipparchia 
semele 

                    x  Knuten till strandängar, strandbeten, alvar, sandfält, 
enbuskmarker. 

Starrgräsfjäril 
Coenonymph
a tullia 

                    x  Knuten till strandängar, sidvallsängar, ljunghed. 

Skogsnätfjäri
l 
Melitaea 
athalia 

        x           x  Lövängar (6530) Trädklädd betesmark (9070) 
Slåtterängar i låglandet (6510) Knuten till öppen 
ängsmark, träd- och buskbärande ängar, 
strandängar, sidvallsängar, träd- och buskbärande 
hagmark, strandbeten, alvar, enbuskmarker. 

Silverstrecka
d 
pärlemorfjäril 
Argynnis 
paphia 

                    x  Knuten till träd- och buskbärande ängar, träd- och 
buskbärande hagmark, betad skog. 

Ängspärlemo
rfjäril 
Argynnis 
aglaja 

        x           x  Lövängar (6530) Stagg-gräsmarker (6230) 
Silikatgräsmarker (6270) Trädklädd betesmark 
(9070) Slåtterängar i låglandet (6510) Knuten till 
träd- och buskbärande ängar, träd- och 
buskbärande hagmark, betad skog. 

Skogspärlem
orfjäril 
Argynnis 
adippe 

        x           x  Silikatgräsmarker (6270) Slåtterängar i låglandet 
(6510) Lövängar (6530) Trädklädd betesmark 
(9070) Stagg-gräsmarker (6230) Knuten till träd- och 
buskbärande ängar, träd- och buskbärande 
hagmark, betad skog. 

Brunaktig 
sikelvinge 
Drepana 
curvatula 

Nära 
hota

d 
(NT) 

Nära 
hota

d 
(NT) 

                     

Almsnabbvin
ge 
Satyrium w-
album 

Nära 
hota

d 
(NT) 

Nära 
hota

d 
(NT) 

                     

Violettkantad 
guldvinge 
Lycaena 
hippothoe 

Nära 
hota

d 
(NT) 

Nära 
hota

d 
(NT) 

    x              Silikatgräsmarker (6270) Slåtterängar i låglandet 
(6510) Lövängar (6530) Trädklädd betesmark 
(9070) Stagg-gräsmarker (6230) 

Skogsvisslar
e 
Erynnis 
tages 

        x           x  Stagg-gräsmarker (6230) Silikatgräsmarker (6270) 
Slåtterängar i låglandet (6510) Lövängar (6530) 
Trädklädd betesmark (9070) Kalkgräsmarker (6210) 
Skogsvisslaren är knuten till varma sand- och 
grusmarker med rika bestånd av käringtand, som är 
larvens födoväxt. Den är en bra signalart för lokaler 
som hyser ett rikt insektsliv och rödlistade arter 
knutna till varma torrmarker, särskilt om det finns en 
stor population av fjärilen på en lokal. 

Ligusterfly 
Craniophora 
ligustri 

Nära 
hota

d 
(NT) 
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Humlerotfjäril 
Hepialus 
humuli 

Nära 
hota

d 
(NT) 

Nära 
hota

d 
(NT) 

                     

Fåglar                          

Bergfink 
Fringilla 
montifringilla 

        x       x      Fjällbjörkskog (9040) 

Sävsparv 
Emberiza 
schoeniclus 

Sårb
ar 

(VU) 

              x      Föredrar busksnår och bladvassbälten vid sjöar, 
dammar och vattendrag samt i buskrika 
sumpmarker. Övervintringen sker ofta i eller i 
anslutning till vassar. Häckar allmänt till tämligen 
allmänt i lämpliga miljöer över hela Sverige. På 
häckningsplatserna är en intensivare 
markanvändning med förbättrad dränering av 
åkermark, borttagande av diken och småvatten 
negativt. 

Stenknäck 
Coccothraust
es 
coccothraust
es 

                    x  Lövskogsfågel. Gynnas av god tillgång på 
stenfrukter, t.ex. körsbär. Siglanartsvärdet är större 
ju längre norrut man kommer i Sverige. 

Ängspiplärka 
Anthus 
pratensis 

Nära 
hota

d 
(NT) 

                  x  Förekommer på olika typer av öppen mark. 
Igenväxningskänslig, men kan hålla sig kvar ganska 
länge.  

Gulärla 
Motacilla 
flava 

        x       x   x  Fuktängar (6410) Högmossar (7110), Skadade 
högmossar (7120) Salta strandängar (1330) 
Förekommer i söder på fuktiga strandängar med 
slåtter eller högt betestryck. Sällsynt i 
ruderatmarker. Strandängar är en viktig miljö där en 
lång rad andra naturvårdsarter kan förväntas. 

Strömstare 
Cinclus 
cinclus 

                    x  Där arten är stationär vintertid kan det antas visa på 
en rik bottenfauna, främst nattsländelarver. 
Förekommer vid strömmande vatten i närheten av 
forsar eller fall, med inslag av uppstickande block. 
En art- och individrik bottenfauna kan förväntas, 
samt en hyfsat god vattenkvalitet. 

Kärrsångare 
Acrocephalu
s palustris 

                    x  Förekommer främst i högörtvegetation, ofta i 
anslutning till olika typer av våtmarker. Relativt 
ovanlig art som bör uppmärksammas. 

Grå 
flugsnappare 
Muscicapa 
striata 

                x        

Stenskvätta 
Oenanthe 
oenanthe 

                    x  Förekommer i öppna torra landskap med lågt 
fältskikt. Signalerar naturvärden på många sätt: där 
arten påträffas kan igenväxningskänsliga arter 
förväntas, visar på ett sunt jordbrukslandskap   

Rödstjärt 
Phoenicurus 
phoenicurus 

                x        
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Buskskvätta 
Saxicola 
rubetra 

Nära 
hota

d 
(NT) 

              x        

Svart 
rödstjärt 
Phoenicurus 
ochruros 

Nära 
hota

d 
(NT) 

                  x  Förekommer vid mänsklig bebyggelse. Knuten till 
ruderatmarker med rik flora. Miljöer där arten 
påträffas är ofta insektsrika, med många 
skyddsvärda arter. 

Stjärtmes 
Aegithalos 
caudatus 

        x           x  Landhöjningsskog (9030) Lövsumpskog (9080) 
Svämlövskog (91E0) Taiga (9010) Förekommer i 
löv- och blandskog. Ökande art som dock kräver ett 
stort inslag av lövträd och fungerar möjligen bäst 
som signalart i bland- och barrskog. 

Backsvala 
Riparia 
riparia 

Nära 
hota

d 
(NT) 

Nära 
hota

d 
(NT) 

                     

Hussvala 
Delichon 
urbicum 

Sårb
ar 

(VU) 

                       

Törnsångare 
Sylvia 
communis 

                    x  Förekommer i öppet landskap med rik 
högörtsvegetation. Den typen av buskmarker där 
arten främst påträffas är ofta artrika, bl.a. Med ett 
rikt insektsliv 

Sånglärka 
Alauda 
arvensis 

Nära 
hota

d 
(NT) 

Nära 
hota

d 
(NT) 

                     

Trädlärka 
Lullula 
arborea 

            x 4 §   x    Arten finns upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet, 
vilket innebär att arten har ett sådant unionsintresse 
att särskilda skyddsområden behöver utses. 
Prioriterad fågelart enligt bilaga 4 i 
Skogsvårdslagen. 

Sidensvans 
Bombycilla 
garrulus 

                    x  Förekommer i gammal skog med ett rikt fälstskikt av 
bärris i närheten av vatten. Den aktuella typen av 
skogsmark hyser vanligen en lång rad andra 
naturvårdsarter. 

Nötkråka 
Nucifraga 
caryocatacte
s 

Nära 
hota

d 
(NT) 

Nära 
hota

d 
(NT) 

    x         x   18,4
7,58,
63 
 

Taiga (9010) Prioriterad fågelart enligt bilaga 4 i 
Skogsvårdslagen. 

Törnskata 
Lanius 
collurio 

        x   x 4 §   x    Enbuskmarker (5130) Arten finns upptagen i bilaga 
1 till fågeldirektivet, vilket innebär att arten har ett 
sådant unionsintresse att särskilda skyddsområden 
behöver utses. Prioriterad fågelart enligt bilaga 4 i 
Skogsvårdslagen. 

Mindre 
hackspett 
Dendrocopos 
minor 

Nära 
hota

d 
(NT) 

Nära 
hota

d 
(NT) 

    x         x   22,2
4,29,
54,5
5 
 

Landhöjningsskog (9030) Fjällbjörkskog (9040) 
Lövsumpskog (9080) Svämlövskog (91E0) Taiga 
(9010) Prioriterad fågelart enligt bilaga 4 i 
Skogsvårdslagen. 
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Göktyta 
Jynx torquilla 

  Nära 
hota

d 
(NT) 

              x    Prioriterad fågelart enligt bilaga 4 i 
Skogsvårdslagen. 

Kungsfiskare 
Alcedo atthis 

Sårb
ar 

(VU) 

Sårb
ar 

(VU) 

        x 4 §        Arten finns upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet, 
vilket innebär att arten har ett sådant unionsintresse 
att särskilda skyddsområden behöver utses. 

Tretåig 
hackspett 
Picoides 
tridactylus 

Nära 
hota

d 
(NT) 

Nära 
hota

d 
(NT) 

    x   x 4 §   x    Landhöjningsskog (9030) Fjällbjörkskog (9040) 
Skogsbevuxen myr (91D0) Taiga (9010) Arten finns 
upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet, vilket innebär 
att arten har ett sådant unionsintresse att särskilda 
skyddsområden behöver utses. Prioriterad fågelart 
enligt bilaga 4 i Skogsvårdslagen. 

Tornseglare 
Apus apus 

Sårb
ar 

(VU) 

Nära 
hota

d 
(NT) 

              x    Prioriterad fågelart enligt bilaga 4 i 
Skogsvårdslagen. 

Nattskärra 
Caprimulgus 
europaeus 

  Nära 
hota

d 
(NT) 

    x   x 4 §   x   54 
 

Taiga (9010) Arten finns upptagen i bilaga 1 till 
fågeldirektivet, vilket innebär att arten har ett sådant 
unionsintresse att särskilda skyddsområden 
behöver utses. Prioriterad fågelart enligt bilaga 4 i 
Skogsvårdslagen. 

Pärluggla 
Aegolius 
funereus 

        x   x 4 §   x    Taiga (9010) Arten finns upptagen i bilaga 1 till 
fågeldirektivet, vilket innebär att arten har ett sådant 
unionsintresse att särskilda skyddsområden 
behöver utses. Prioriterad fågelart enligt bilaga 4 i 
Skogsvårdslagen. 

Sparvuggla 
Glaucidium 
passerinum 

            x 4 §   x    Arten finns upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet, 
vilket innebär att arten har ett sådant unionsintresse 
att särskilda skyddsområden behöver utses. 
Prioriterad fågelart enligt bilaga 4 i 
Skogsvårdslagen. 

Gök 
Cuculus 
canorus 

                x x x  Prioriterad fågelart enligt bilaga 4 i 
Skogsvårdslagen. Förekommer oftast i olika typer 
av öppen eller halvöppen mark. Lever i stor 
utsträckning av fjärilslarver och förekommer därför 
främst i insektsrika miljöer, t.ex. småbrutna 
odlingslandskap, en miljö där det ofta förekommer 
en lång rad andra skyddsvärda arter. 

Skogsduva 
Columba 
oenas 

                  x x  Prioriterad fågelart enligt bilaga 4 i 
Skogsvårdslagen. Förekommer i olika typer av skog. 
Häcker i trädhål och kräver därför ofta äldre skog. 

Dvärgbeckas
in 
Lymnocrypte
s minimus 

        x           x  Aapamyrar (7310) Förekommer i blöta marker, i syd 
på sydsvenska höglandet. Förekommer i en miljö 
där en lång rad andra skyddsvärda arter kan 
förväntas. 

Enkelbeckasi
n 
Gallinago 
gallinago 

        x       x      Fuktängar (6410) 

Gråtrut 
Larus 
argentatus 

Sårb
ar 

(VU°
) 

Nära 
hota

d 
(NT) 
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Silltrut 
Larus fuscus 

Nära 
hota

d 
(NT) 

Nära 
hota

d 
(NT) 

    x              Skär och små öar i Östersjön (1620) 
Vegetationsklädda havsklippor (1230) 

Mindre 
strandpipare 
Charadrius 
dubius 

                    x  Knuten till sandiga vegetationsfattiga miljöer. Knuten 
till en miljö där många andra arter kan förväntas, 
t.ex. sandmarksinsekter 

Fisktärna 
Sterna 
hirundo 

        x   x 4 §        Smala Östersjövikar (1650) Näringsfattiga slättsjöar 
(3110) Ävjestrandsjöar (3130) Stora vikar och sund 
(1160) Arten finns upptagen i bilaga 1 till 
fågeldirektivet, vilket innebär att arten har ett sådant 
unionsintresse att särskilda skyddsområden 
behöver utses. Boet läggs helt öppet på stränder, 
stenar eller i ruggar av vattenvegetation. Kan häcka 
både solitärt eller i stora kolonier på upp till flera 
hundra par. Födan framförallt fisk men även insekter 
förtärs. 

Trana 
Grus grus 

            x 4 §   x   2 
 

Arten finns upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet, 
vilket innebär att arten har ett sådant unionsintresse 
att särskilda skyddsområden behöver utses. 
Prioriterad fågelart enligt bilaga 4 i 
Skogsvårdslagen. 

Duvhök 
Accipiter 
gentilis 

Nära 
hota

d 
(NT) 

                  x  Knuten till äldre sammanhängande skog med 
grovstammiga träd. I den typ av skog som arten 
föredrar kan en lång rad andra krävande skogsarter 
förväntas. 

Fiskgjuse 
Pandion 
haliaetus 

        x   x 4 §   x    Ävjestrandsjöar (3130) Näringsfattiga slättsjöar 
(3110) Arten finns upptagen i bilaga 1 till 
fågeldirektivet, vilket innebär att arten har ett sådant 
unionsintresse att särskilda skyddsområden 
behöver utses. Prioriterad fågelart enligt bilaga 4 i 
Skogsvårdslagen. 

Bivråk 
Pernis 
apivorus 

Nära 
hota

d 
(NT) 

Sårb
ar 

(VU) 

        x 4 §   x    Arten finns upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet, 
vilket innebär att arten har ett sådant unionsintresse 
att särskilda skyddsområden behöver utses. 
Prioriterad fågelart enligt bilaga 4 i 
Skogsvårdslagen. 

Skäggdoppin
g 
Podiceps 
cristatus 

        x           x  Naturligt näringsrika sjöar (3150) Smala 
Östersjövikar (1650) Indikatorart Levande sjöar och 
vattendrag. Knuten till större, vegetationsrika vatten 
med rik fisktillgång. Visar på större vatten med en 
viss vattenkvalitet. 

Smålom 
Gavia 
stellata 

Nära 
hota

d 
(NT) 

Nära 
hota

d 
(NT) 

    x   x 4 §   x    Öppna mossar och kärr (7140) Aapamyrar (7310) 
Palsmyrar (7320) Sublittorala sandbankar (1110) 
Myrsjöar (3160) Arten finns upptagen i bilaga 1 till 
fågeldirektivet, vilket innebär att arten har ett sådant 
unionsintresse att särskilda skyddsområden 
behöver utses. Prioriterad fågelart enligt bilaga 4 i 
Skogsvårdslagen. 

Knipa 
Bucephala 
clangula 

        x           x  Myrsjöar (3160) Indikatorart Levande sjöar och 
vattendrag. Hålhäckare som är beroende av god 
tillgång på bohål. Dessa kan vara naturliga hål i 
träd, men numera även till stor del holkar.  
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Sångsvan 
Cygnus 
cygnus 

        x   x 4 §   x   2 
 

Myrsjöar (3160) Arten finns upptagen i bilaga 1 till 
fågeldirektivet, vilket innebär att arten har ett sådant 
unionsintresse att särskilda skyddsområden 
behöver utses. Prioriterad fågelart enligt bilaga 4 i 
Skogsvårdslagen. 

Grågås 
Anser anser 

                    x  Knuten till betade miljöer där betestillgången är god. 
Bidrar till att hålla strandbetade miljöer öppna, vilket 
är en viktig livsmiljö för en lång rad arter. 

Smådopping 
Tachybaptus 
ruficollis 

        x           x  Naturligt näringsrika sjöar (3150) Förekomer främst i 
små, fiskfria vatten, en miljö där en rik tillgång på 
vatteninsekter kan förväntas. 

Tofsvipa 
Vanellus 
vanellus 

        x       x   x  Strandängar vid Östersjön (1630) Fuktängar (6410) 
Salta strandängar (1330) Knuten till olika typer av 
öppna marker, bl.a. på strandängar som är en miljö 
med många andra naturvårdsarter. Även på 
åkermark där den visar på en sund jordbruksmiljö. 

Grod- och 
kräldjur 

                         

Mindre 
vattensalama
nder 
Lissotriton 
vulgaris 

              6 §       53 
 

Mindre vattensalamander (Triturus vulgaris) är 
fridlyst enligt 6 § i hela landet. Undantag (11 §): 
Trots förbudet i 6 § får i fråga om kopparödla, 
mindre vattensalamander, skogsödla, vanlig groda, 
vanlig padda och åkergroda 1. ägg (rom) och larver 
(yngel) samlas in, om a) det sker i liten omfattning 
för studie av äggets eller larvens utveckling till djur, 
b) det insamlade materialet eller, när det har 
utvecklats till djur, djuret snarast återutsätts på den 
plats där materialet samlades in, och c) insamlingen 
inte har något kommersiellt syfte, eller 2. enstaka 
exemplar tillfälligt fångas in för studie, om 
exemplaret inte flyttas från den plats där det 
fångades och snarast släpps tillbaka på den platsen. 

Åkergroda 
Rana arvalis 

          x   4 
§, 
5 § 

      66 
 

Arten kräver noggrant skydd enligt art- och 
habitatdirektivet (fridlyst)  Åkergrodan är fridlyst 
enligt 4 § artskyddsförordningen (N-märkt i 
Habitatdirektivets bilaga 1). Den har sedan år 2 
omfattats av ett generellt undantag som 
överensstämmer med nuvarande 11 § 
artskyddsförordningen. Regeringen ska ta ställning 
till om åkergrodan även i fortsättningen ska omfattas 
av detta generella undantag. I så fall ska 4 § läggas 
till i 11 §. I annat fall kommer åkergrodan att strykas 
ur 11 §. Hur regeringen kommer att besluta om 
detta vet vi inte ännu. Så länge detta är oklart är det 
nog bäst att inte ange undantag enligt 11 § för 
åkergrodan. (MARIANNE WETTERIN, 21-1-12) 
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Kopparödla 
Anguis 
fragilis 

              6 §        Kopparödla (Anguis fragilis) är fridlyst enligt 6 § i 
hela landet. Undantag (11 §): Trots förbudet i 6 § får 
i fråga om kopparödla, mindre vattensalamander, 
skogsödla, vanlig groda, vanlig padda och 
åkergroda 1. ägg (rom) och larver (yngel) samlas in, 
om a) det sker i liten omfattning för studie av äggets 
eller larvens utveckling till djur, b) det insamlade 
materialet eller, när det har utvecklats till djur, djuret 
snarast återutsätts på den plats där materialet 
samlades in, och c) insamlingen inte har något 
kommersiellt syfte, eller 2. enstaka exemplar 
tillfälligt fångas in för studie, om exemplaret inte 
flyttas från den plats där det fångades och snarast 
släpps tillbaka på den platsen. 

Vanlig snok 
Natrix natrix 

              6 §        Snok (Natrix natrix) är fridlyst enligt 6 § i hela landet. 

Kärlväxter                          

Backnejlika 
Dianthus 
deltoides 

    x   x              Silikatgräsmarker (6270) Slåtterängar i låglandet 
(6510) Lövängar (6530) Enbuskmarker (5130) 

Klockgentian
a 
Gentiana 
pneumonant
he 

Sårb
ar 

(VU) 

Sårb
ar 

(VU) 

x   x     8 §       41 
 

Fuktängar (6410) Fukthedar (4010) Klockgentiana 
(Gentiana pneumonanthe) är fridlyst enligt 8 § i hela 
landet. 

Gulmåra 
Galium 
verum 

    x                  Gulmåra är en hävdgynnad indikatorart som gynnas 
av stark solexponering och trivs på basiska 
berghällar. 

Klätt 
Agrostemma 
githago 

Akut 
hota

d 
(CR) 

Star
kt 

hota
d 

(EN) 

                     

Gökblomster 
Lychnis flos-
cuculi 

    x   x              Högörtängar (6430) Fuktängar (6410) 

Blåsippa 
Hepatica 
nobilis 

      x x     8 
§, 
9 § 

       Blåsippa är ganska vanlig i frodiga löv- och 
barrskogar. Arten är kalkgynnad. Blåsippa är en 
skoglig signalart och fridlyst 
i större delen av Sverige. Nordlig ädellövskog (9020) 
Näringsrik granskog (9050) Ek-avenbokskog av 
måratyp (9170) Uppspruckna kalkstenshällmarker 
(8240) Blåsippa (Hepatica nobilis) är fridlyst dels 
enligt 8 § i Hallands, Skåne, Stockholms och 
Västerbottens län, i Göteborgs, Härryda, Kungälvs, 
Lysekils, Munkedals, Mölndals, Orusts, Partille, 
Sotenäs, Stenungsunds, Strömstads, Tanums och 
Uddevalla kommuner i Västra Götalands län samt 
på fastigheterna Håcksnäs 3:1 och Torpa 3:1 i 
Tranemo kommun i Västra Götalands län, dels 
enligt 9 § i hela landet. 

Svarta vinbär 
Ribes nigrum 

      x x              Svarta vinbär fungerar som skoglig signalart och 
växer gärna i fuktiga områden och vid bäckkanter. 
Näringsrik granskog (9050) Högörtängar (6430) 
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Knägräs 
Danthonia 
decumbens 

    x   x              Enbuskmarker (5130) Stagg-gräsmarker (6230) 
Silikatgräsmarker (6270) Fuktängar (6410) 
Trädklädd betesmark (9070) Torra hedar (4030) 

Stagg 
Nardus 
stricta 

    x   x              Enbuskmarker (5130) Stagg-gräsmarker (6230) 
Fuktängar (6410) Höglänta slåtterängar (6520) 
Lövängar (6530) Trädklädd betesmark (9070) Torra 
hedar (4030) 

Borsttåg 
Juncus 
squarrosus 

Nära 
hota

d 
(NT) 

      x              Torra hedar (4030) Enbuskmarker (5130) Fukthedar 
(4010) 

Hirsstarr 
Carex 
panicea 

    x   x              Silikatgräsmarker (6270) Fuktängar (6410) 
Slåtterängar i låglandet (6510) Lövängar (6530) 
Torra hedar (4030) 

Kransrams 
Polygonatum 
verticillatum 

      x x            66 
 

Nordlig ädellövskog (9020) Kransrams 
(Polygonatum verticillatum) är fridlyst enligt 8 § i 
Hallands län. 

Ängsfryle 
Luzula 
multiflora 

    x                    

Kambräken 
Blechnum 
spicant 

      x x             Fjällbjörkskog (9040) Källor och källkärr (7160) 
Kambräken (Blechnum spicant) är fridlyst enligt 8 § i 
Blekinge län. 

Idegran 
Taxus 
baccata 

      x       8 §        Idegran (Taxus baccata) är fridlyst enligt 8 § i 
Blekinge, Gävleborgs, Hallands, Skåne, 
Södermanlands, Uppsala, Västra Götalands och 
Örebro län. 

Lavar                          

Hållav 
Menegazzia 
terebrata 

Sårb
ar 

(VU) 

Sårb
ar 

(VU) 

  x                  

Strandblockl
av 
Porpidia 
hydrophila 

Nära 
hota

d 
(NT) 

Nära 
hota

d 
(NT) 

                     

Havstulpanla
v 
Thelotrema 
lepadinum 

      x x             23 
 

Trädklädd betesmark (9070) Näringfattig bokskog 
(9110) Näringsrik bokskog (9130) Näringsrik ekskog 
(9160) Ek-avenbokskog av måratyp (9170) 
Ädellövskog i branter (9180) Näringsfattig ekskog 
(9190) Nordlig ädellövskog (9020) 

Mossor                          

Liten 
hornflikmoss
a 
Lophozia 
ascendens 

Sårb
ar 

(VU) 

Sårb
ar 

(VU) 

  x               

38 

  

Vedflikmossa 
Lophozia 
longiflora 

Nära 
hota

d 
(NT) 

Nära 
hota

d 
(NT) 

                  

38 
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Vedtrappmos
sa 
Anastrophyll
um 
hellerianum 

Nära 
hota

d 
(NT) 

Nära 
hota

d 
(NT) 

  x x             

38 

Taiga (9010) 

Stubbtrådmo
ssa 
Cephalozia 
catenulata 

Nära 
hota

d 
(NT) 

Nära 
hota

d 
(NT) 

                  38 
 

  

Kruskalkmos
sa 
Tortella 
tortuosa 

      x                  

Trind 
spretmossa 
Herzogiella 
striatella 

      x                  

Stubbspretm
ossa 
Herzogiella 
seligeri 

      x x             66 Nordlig ädellövskog (9020) 

                           

Skalbaggar                          

 
Chrysolina 
graminis 

  Sårb
ar 

(VU) 

                     

 
Chrysolina 
sanguinolent
a 

  Nära 
hota

d 
(NT) 

                     

 
Malachius 
aeneus 

Sårb
ar 

(VU) 

Nära 
hota

d 
(NT) 

                     

Albrunbagge 
Abdera 
affinis 

                    x  Knuten till alticka i äldre bestånd med klibbal, gråal 
eller hassel. Tidigare rödlistad art. Arten är 
fortfarande sällsynt eller mindre vanlig samt knuten 
till specifika, ofta ovanliga substrat. 

Björkblåoxe 
Platycerus 
caprea 

                    x  Död björkved. Tidigare rödlistad art. Arten är 
fortfarande sällsynt eller mindre vanlig samt knuten 
till specifika, ofta ovanliga substrat. 

Myskbock 
Aromia 
moschata 

      x                Myskbocken har sitt larvstadie under barken på 
grova, solexponderade och skadade träd, främst av 
släktet salix, men går även på poppel, asp och 
klibbal.   

Klibbtickgnag
are 
Dorcatoma 
punctulata 

                    x  Klibbticka i äldre granbestånd. Tidigare rödlistad art. 
Arten är fortfarande sällsynt eller mindre vanlig samt 
knuten till specifika, ofta ovanliga substrat. 

Juvellöpare 
Agonum 
sexpunctatu
m 

                    x  Knuten till fuktiga, hävdade marker. 
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Grön 
groplöpare 
Elaphrus 
riparius 

                    x  Igenväxningskänslig våtmarksart. 

Guldlöpare 
Carabus 
nitens 

                    x  En god signalart för fuktiga, magra marker med en 
rik fauna av marklevande skalbaggar och där det 
ofta 
även finns rödlistade arter. Guldlöparen är knuten till 
solexponerade, fuktiga marker med gles vegetation 
och är i södra Sverige starkt knuten till fukthedar 
och alvarmarker, medan den längre norrut även 
hittas på myrar, men kan även hittas på annan 
fuktig, hävdad mark. 

Stor 
plattnosbagg
e 
Platyrhinus 
resinosus 

Nära 
hota

d 
(NT) 

Nära 
hota

d 
(NT) 

  x                  

Sotsvart 
praktbagge 
Melanophila 
acuminata 

      x x           x  Taiga (9010). Arten har tidigare varit rödlistad och är 
beroende av bränder i skogen. Arten är normalt 
sällsynt. Bränd barrträdsved. Tidigare rödlistad art. 
Arten är fortfarande sällsynt eller mindre vanlig samt 
knuten till specifika, ofta ovanliga substrat. 

Gropig 
brunbagge 
Zilora 
ferruginea 

Nära 
hota

d 
(NT) 

Nära 
hota

d 
(NT) 

                     

Sländor                          

Pudrad 
kärrtrollsländ
a 
Leucorrhinia 
albifrons 

          x   4 
§, 
5 § 

       Arten kräver noggrant skydd enligt art- och 
habitatdirektivet (fridlyst)  

 
Wormaldia 
occipitalis 

Sårb
ar 

(VU) 

Sårb
ar 

(VU) 

                     

Steklar                          

Finmovägste
kel 
Arachnospila 
abnormis 

                    x  Solexponerade skogskanter och betesmarker i 
sandiga trakter, miljöer där ett stort antal andra 
sandmarksinsekter kan förväntas 

Blåklockshu
mla 
Bombus 
soroeensis 

                    x  Miljöer med god tillgång på blåklockor 

(en 
rovstekel) 
Cerceris 
rybyensis 

                    x  Grusiga och sandiga, insektsrika marker. Rovdjur. 
Marklevande. 

Bivarg 
Philanthus 
triangulum 

                    x  En relativt god signalart för blomrika sand- och 
hedmarker, miljöer där ett stort antal andra 
sandmarksinsekter kan förväntas. Där det finns 
större bokolonier går det nästan alltid att hitta 
rödlistade bin och andra insekter. 



Naturvärdesinventering / Landvetter Södra, Härryda kommun 2018  

	

 130 

Art RL 
15 

RL 
10 

T
u 

Si N
2 

A
D 

F
D 

AS
F 

50
% 

P
R 

C
a 

NV-
Objkt 

Information 

Röd 
sammetsstek
el 
Mutilla 
europaea 

Nära 
hota

d 
(NT) 

Nära 
hota

d 
(NT) 

                x  Hittas på torrängar, hedar, militöra övningsfält, 
täkter och liknande miljöer. Larverna lever som 
parasiter i humlebon där de äter humlornas larver. 
Röd sammetsstekel är en god signalart för hedar, 
sandmarker och liknande miljöer. 

Vallhumla 
Bombus 
subterraneus 

                    x  Ängsmarker med god tillgång på getväppling, 
rödklöver, blåeld, vallört och andra långpipiga 
blommor 

Bålgeting 
Vespa crabro 

                    x  Äldre lövträdsmiljöer med hålträd 

Vialsandbi 
Andrena 
lathyri 

                    x  Miljöer med rik tillgång på ärtväxter, främst gökärt 
(gamla slåtterängar exv) 

Svampar                          

Gransotdyna 
Camarops 
tubulina 

Nära 
hota

d 
(NT) 

Sårb
ar 

(VU) 

                     

Granticka 
Phellinus 
chrysoloma 

Nära 
hota

d 
(NT) 

Nära 
hota

d 
(NT) 

  x                  

Gränsticka 
Phellinus 
nigrolimitatus 

Nära 
hota

d 
(NT) 

Nära 
hota

d 
(NT) 

  x x              Taiga (9010) 

Tvåvingar                          

Getinglik 
tigerfluga 
Temnostoma 
vespiforme 

                    x  Fuktiga skogar med död ved 

Ängstigerflug
a 
Temnostoma 
bombylans 

                    x  Fuktiga skogar med död ved 
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Bilaga 4 – Underlagskartor 

	

N
VI förstudie (Ecocom

)

1 H
ögsta

2 H
ögt

3 P
åtagligt

N
VI fält Landvetter södra (Ecocom

)

2 H
ögt

3 P
åtagligt

N
aturvårdsarter

N
V

I fält Landvetter södra (E
cocom

) - Vattendrag

N
V

I fält Landvetter södra (E
cocom

) - D
ike

N
yckelbiotoper

S
um

pskog

N
aturreservat

Inventeringsom
råde

¯ C
opyright bakgrundskarta: Lantm

äteriet
geodatasam

verkan

Koordinatsystem
: S

W
ER

E
F99 12 00

D
atum

 kartproduktion: 2018-08-28

0
0,8

1,6
0,4

K
m



Naturvärdesinventering / Landvetter Södra, Härryda kommun 2018  

	

 132 

	

	
	

Inventeringsom
råde

Bo och övernattningsholkar

Kungsfiskarbrink

Kräftor

Lom

Fiskfauna

Flodpärlm
ussla

Värdefulla m
oss och Lav

Fladderm
uslokaler region

N
aturvädesobjekt

Biotopskydd

N
aturvårdsavtal

Kalkadevåtm
arker

Lövskogsinventering

Brandom
råden 1925

Landvetter park him
m

erland

Kust naturcentrum

Kulturm
innesprogram

Fågellokaler G
of

N
attskärra inventering¯ C

opyright bakgrundskarta: Lantm
äteriet

geodatasam
verkan

Koordinatsystem
: S

W
ER

E
F99 12 00

D
atum

 kartproduktion: 2018-08-28

0
0,85

1,7
0,425

K
m



Naturvärdesinventering / Landvetter Södra, Härryda kommun 2018  

	

 133 

	
	

Inventeringsom
råde

"/
Skyddsvärda träd

"/
Artskikt

N
yckelbiotoper K

om
m

unala

H
änsynsnivå klass 1

H
änsynsnivå klass 2

H
änsynsnivå klass 3

H
änsynsnivå klass 4

N
aturreservat region

Våtm
arksinventering

N
aturvårdsplan

¯ C
opyright bakgrundskarta: H

ärryda kom
m

un &
Source: E

sri, D
igitalG

lobe, G
eoEye, E

arthstar
G

eographics, C
N

E
S/A

irbus D
S, U

SD
A

, U
SG

S
,

Koordinatsystem
: SW

ER
E

F99 12 00
D

atum
 kartproduktion: 2019-01-16

0
0,8

1,6
0,4

Km



Naturvärdesinventering / Landvetter Södra, Härryda kommun 2018  

	

 134 

	

Inventeringsom
råde

"/
Skyddsvärda träd

"/
Artskikt

N
yckelbiotoper K

om
m

unala

Yxsjö H
elhetsm

iljö (1)

Yxsjö K
örnom

råden

N
aturreservat region

Våtm
arksinventering

N
aturvårdsplan

¯ C
opyright bakgrundskarta: H

ärryda kom
m

un &
Source: E

sri, D
igitalG

lobe, G
eoEye, E

arthstar
G

eographics, C
N

E
S/A

irbus D
S, U

SD
A

, U
SG

S
,

Koordinatsystem
: SW

ER
E

F99 12 00
D

atum
 kartproduktion: 2019-01-16

0
0,8

1,6
0,4

Km



Naturvärdesinventering / Landvetter Södra, Härryda kommun 2018  

	

 135 

Bilaga 5 – Resultat NVI samt hänsynsnivåer 
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Bilaga 6 – Naturvårdsarter där skyddade arter särskiljs 
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Bilaga 7 – Skyddade arter och naturvärdesobjekt 
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Bilaga 8 – Skyddade arter kategoriserade taxonomiskt 



 

	

Bilaga 9 – Hänsynsnivåer 
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